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Geluidsisolatie berekening glas (3.36 - 3156)
Vanaf deze versie kan men geluidsisolatie van glas berekenen in functie van de verschillende componenten waaruit
het glas is samengesteld; o.a. aantal glasplaten, glasdikte, folie(s), spouw.
De basisgegevens tabel ‘U-waarde vulling’ werd voorzien van de extra eigenschap geluidsisolatie index ‘R’:

Via de functietoets ‘F2’ of de knop ‘…’ kan een dialoog opgeroepen worden om de geluidsisolatie index van het
desbetreffende glas te berekenen aan de hand van een aantal parameters:
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De beschikbare parameters zijn momenteel:
•
•
•
•
•
•

aantal glas panelen
glasgewicht per mm dikte van resp. eerste, tweede en derde glas paneel
glasdikte van resp. eerste, tweede en derde glas paneel
glas paneel positie waarin folie wordt gebruikt
dikte van de gebruikte folie(s) in de resp. glas panelen
breedte van de lucht spouw(en) tussen de glas panelen

Enkele constanten gebruikt in de formule voor de berekening van de geluidsisolatie kunnen
eventueel aangepast worden in een configuratie bestand ‘sound.ddf’ in de Data\Common folder van JoPPS.
Volgende secties zijn voorzien in het ddf bestand:
[FORMULA]
C=13.5
C2=13.0

factor te gebruiken in formule
constante te gebruiken in formule

[PVB]
C0=0.38,0.76,1.14,1.52 beschikbare film diktes (max. 4)
C1=4.0
geluidsreductie in dB voor één folie
C2=5.5
geluidsreductie in dB voor twee folies
C3=6.0
geluidsreductie in dB voor drie folies
C4=7.0
geluidsreductie in dB voor vier folies
[AIR]
C0=0.1
factor voor dikte lucht spouw
Met de functie soundreduction() kan deze die dialoog ook aangeroepen worden via script.
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Vleugels van de kadermodellen bibliotheek actualiseren (3.36 - 575, 3170)
Voortaan is het mogelijk de vleugels van de kadermodellen te synchroniseren met vleugels uit de vleugel bibliotheek,
zodanig dat alle aanpassingen in een vleugel ook doorgezet worden op de kadermodellen die deze vleugels gebruiken.
Start de Administrator en ga naar ‘Gegevens – Onderhoud’ om de vleugels in kadermodellen bibliotheek te
actualiseren met vleugels uit de vleugelmodellen bibliotheek:

De gebruiker kan door middel van een ‘Voorwaarde’ opgeven welke vleugelmodellen men wil actualiseren.
Onderstaand een voorbeeld waarbij enkel de modellen geactualiseerd worden met code 'V10ZENDOW':

Gebruik als voorwaarde het cijfer 1 om alle kadermodellen te actualiseren.
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Kruk referentie oorsprong (3.36 - 3161)
Kruk referentie is uitgebreid om de krukpositie ten opzichte van de oorsprong als referentie te kunnen weergeven en
rapporteren.
Daarvoor is een extra referentie voorzien bij “Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Technisch” onder de
rubriek “Weergave – Kruk referentie”:

De extra kruk referentie wordt overgenomen van de standaard instellingen bij het aanmaken van
een nieuw project en gebruikt als standaard kruk referentie bij het aanmaken en opladen van modellen:

TECHWIN Software 02/2019

5

What’s new versie 3.36 van 28/02/19

Per vleugeldeel van het model kan deze standaard kruk referentie nog aangepast worden door de gebruiker:
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De oorsprong van de groep kan door de gebruiker aangepast worden in de editor met de functie ‘Groep wijzigen’:

Deze extra standaard kruk referentie is eveneens instelbaar via de rubriek “Toegangen – Standaard instellingen Technisch“ in de “Administrator”:
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Beslag verpakking als ander artikel (3.36 - 3163)
Een beslag verpakking kunnen bestellen als een ander artikel. Bijvoorbeeld met één tube siliconen kan men 100
pershoeken punten, dan zouden er voor een totaal van 260 pershoeken 3 tubes siliconen moeten worden besteld.
De tabel BESLAG PRODUCT werd uitgebreid met ‘Alternatieve bestelcodes’ om aan te geven dat een beslag artikel
dient besteld te worden via één of meerdere andere artikelcodes met een specifiek aantal, eigenlijk de verpakking
hoeveelheid, en eventueel een andere uitvoering en/of routing.

Beperkingen bij het definiëren van de alternatieve beslag verpakkingen zijn: ze moeten dezelfde functie hebben als het
originele beslag en er is geen mogelijkheid om sets te definiëren.
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Extra instelling ‘Beslag’ en ‘Rubbers’ bij bestel rapporten zodat kan gekozen worden welke beslag artikelen te tonen in
de bestellijsten:

Noteer: om met de verpakkingsprijs te rekenen voor beslag moet men bij de Project instellingen tab ‘Prijs parameters’
rubriek ‘Beslag’ 3. Verpakkingsprijs selecteren.

TECHWIN Software 02/2019

9

What’s new versie 3.36 van 28/02/19

Glasspeling in functie van profiel (3.36 - 3179)
Vroeger kon men de glasspeling enkel per reeks opgeven of i.f.v van de vulling.
Voortaan is het mogelijk om een verschillende glasspeling te bekomen voor bv. kaderprofielen en vleugelprofielen.
De tabel PROFIEL PARAMETERS werd daarvoor uitgebreid met de extra velden ‘Glasmaat’:

•
•
•

standaard glasmaat correctie
glasmaat correctie voor kant 1
glasmaat correctie voor kant 2

Positieve waarden zullen de afmetingen van de vulling verkleinen, negatieve waarden zullen de
afmetingen vergroten.
Met deze parameters kan men voortaan dus per profiel grenzend aan de
desbetreffende vulling een extra correctie doorvoeren op de afmetingen van de vulling.
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Overlap in functie van de profiel oriëntatie (3.36 - 3180)
Bij gebruik van verdoken beslag kan het voorkomen dat vleugels enkel in de hoogte een (paar) mm kleiner moet
worden (t.t.z. meer speling in de hoogte moeten krijgen dus een kleinere overlap).
Voortaan kan men een verschillende overlap opgeven bij profiel combinaties voor stijlen (=verticale profielen)
en regels (=horizontale profielen). De tabel PROFIEL COMBINATIE werd uitgebreid met de eigenschap ‘Correcties’
waarmee de initiële overlap kan gecorrigeerd worden:

•
•
•

Standaard correctie overlap (voor schuine profielen)
Breedte correctie overlap (voor verticale profielen)
Hoogte correctie overlap (voor horizontale profielen)

De specifieke correctie waarde gebruikt voor de verticale profielen wordt opgegeven bij ‘Breedte correctie’,
voor horizontale profielen bij ‘Hoogte correctie’. Wanneer de ‘Standaard correctie’ niet ingevuld is zal de logica de
profiel oriëntatie steeds proberen te herleiden tot verticaal of horizontaal. Is de ‘Standaard correctie’ wel gedefinieerd
dan wordt deze gebruikt voor de schuine profielen.
De scriptfunctie ‘FINDOVERLAP’ werd voorzien van een extra argument om eventueel de oriëntatie van de profielen
op te geven:
FindOverlap (Ssystem1, Sprofile1, Ssystem2, Sprofile2[, Dside[, Oatom]])
Ssystem1
Sprofile1
Ssystem2
Sprofile2
Dside

Oatom
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reeks eerste profiel (verplicht)
code eerste profiel (verplicht)
reeks tweede profiel (verplicht)
code tweede profiel (verplicht)
kant overlap (optioneel)
0 = standaard
1= kant I
2 = kant II
object voor oriëntatie profiel (optioneel)
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Voorbeeld script om overlap correcties te tonen:
/* Find Overlap with corrections: Gunter Selleslagh - July 2018 */
ClearMsgPane();
CurPro := GetCurrentProject();
if CurPro = Nil then halt;
i := 0;
while i < CurPro.ProjectData.ChildCount do /* assemblies */
{ CurGroep := CurPro.ProjectData.Children[i];
if CurGroep.IsAssembly && !CurGroep.Locked then
{ j := 0;
while j < CurGroep.ChildCount do /* frames */
{ CurFrame := CurGroep.Children[j];
k := 0;
while k < CurFrame.ChildCount do
{ CurObject := CurFrame.Children[k];
if CurObject.IsFrameOpening then
{ l := 0; CurOpening := CurObject;
while l < CurOpening.ChildCount do /* vents */
{ CurObject := CurOpening.Children[l]
if CurObject.IsVentPart then
{ n := 0; CurVent := CurObject;
while n < CurVent.ChildCount do /* vent profile */
{ CurObject := CurVent.Children[n];
if CurObject.IsVentElement then
{ CurMaster := CurObject;
sSystem2 := CurMaster.Profile.System;
sProfile2 := CurMaster.Profile.Code;
CurFriend := CurMaster.Neighbour;
if CurFriend != Nil then
{ sSystem1 := CurFriend.Profile.System;
sProfile1 := CurFriend.Profile.Code;
vOffset := FindOverlap(sSystem1,sProfile1,sSystem2,sProfile2,0,CurMaster);
sCurMessage := 'Overlap < ';
sCurMessage := sCurMessage + sSystem1 + ',' + sProfile1 + ',' + sSystem2 + ',' + sProfile2;
sCurMessage := sCurMessage + '> = ' + NumToStr(vOffset,10,2);
ShowMessage(sCurMessage);
};
};
n := n + 1;
};
};
l := l + 1;
};
};
k := k + 1;
};
j := j + 1;
};
};
i := i + 1;
};
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Kader en vleugel nummering (3.36 - 3201)
Mogelijkheid voorzien om een uniek kader/vleugel codering te tonen op de schetsen.
Functionaliteit toegevoegd om kaders, vleugels en openingen te hernummeren.
Bij “Bewerken – Instellingen – Resultaten” de rubriek “Coderingen” voorzien van extra parameters voor de
nummering van kaders en/of vleugels:

Nummering parameters kaders:
• Posities (sortering posities kaders)
1. Geen voorkeur
2. Horizontaal/Verticaal
3. Verticaal/Horizontaal
• Horizontaal (sortering X-coördinaten, horizontaal)
1. Geen voorkeur
2. Stijgende waarden
3. Dalende waarden
• Verticaal (sortering Y coördinaten, verticaal)
1. Geen voorkeur
2. Stijgende waarden
3. Dalende waarden
• Formaat (formattering nummering)
• Voor afdeling(en) (enkel voor kaders met afdeling)
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Onderstaande screenshot toont een voorbeeld van de kader en vleugel nummering:

De PART tabel was reeds uitgebreid met deze informatie d.m.v. het extra veld “TAG”:
PART tabel - %DB_PART_TAG%, %DSP_PART_TAG%
De XML interface werd eveneens voorzien van deze informatie, namelijk de “BatchInfo” werd uitgebreid met de
eigenschap “Tag”. Deze informatie is voorzien voor:
PartData
ProfileListItem
FillingListItem
BarCodeInfo

- kader/vleugel gegevens
- profiel gegevens
- vulling gegevens
- barcode (extra parameter “TAGID” in script)

Via de nieuwe menu optie ‘Groep - Hernummeren..’ is het mogelijk om een doorlopende nummering te genereren
van kaders, vleugels en openingen vertrekkende vanaf ‘1’:
•
•
•
•

kader delen worden doorlopend genummerd binnen de groep
kader openingen worden doorlopend genummerd binnen het kader deel
vleugel delen worden doorlopend genummerd binnen de kader opening
vleugel openingen worden doorlopend genummerd binnen het vleugel deel
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Dezelfde functionaliteit is beschikbaar langs de script functie ‘RECODE’:
RECODE(oAtom[, bVerbose) : bReturn
oAtom (object vanaf waar hernummeren start, groep of lager)
bVerbose (optionele parameter om dialoog te tonen)
bReturn (TRUE indien hernummering, FALSE indien niet)
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Extra instelling bewerkingen tonen (3.36 - 3195)
Voortaan kan men via een extra instelling beslissen welke bewerkingen mogen getoond te worden in de editor.
In JoPPS kan de gebruiker via de extra tab ‘Bewerkingen’ in ‘Bewerken – Instellingen – Editor’ voortaan kiezen welk
type bewerkingen dienen getoond te worden: Standaard, Speciaal of Alles:

In de Administrator kan voor elke gebruiker via de extra tab ‘Bewerkingen’ in ‘Gebruikers – Editor’ eveneens deze
instelling aangepast worden.
Zie ook: Posities van toekomende T-stijlen op een profiel kunnen rapporteren.
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Eigen prijsblok voor alternatieve profielen (3.36 - 3209)
Voortaan is het mogelijk om alternatieve profielen (bestelcodes) bij profiel product door hun eigen prijsblok te sturen.
Daarvoor is een extra instelling ‘Berekeningswijze samengesteld profiel’ voorzien in ‘Bewerken – Instellingen –
Resultaten – Globale parameters’ om te bepalen hoe men de prijs van een samengesteld profiel wil berekenen:

1. Normaal (prijzen onderdelen bij hoofdprofiel)
2. Detail (prijs van elk onderdeel afzonderlijk)
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In de Administrator kan de instelling ‘Berekeningswijze samengesteld profiel’ ook aangepast worden via ‘Toegangen –
Resultaten – Globale parameters’:

Hieronder een voorbeeld van beide berekeningswijzen met een samengesteld profiel ‘1311626’ dat bestaat uit de
volgende onderdelen:
1 x buitenschaal ‘W2302253’
1 x binnenschaal ‘W2900100’
2 x isolator ‘W4930003’:
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De prijzen voor de verschillende onderdelen zijn als volgt opgebouwd:
Profiel
1311626
W2302253
W2900100
W4930003

Meterprijs Gewichtsprijs
2,6€/m
0 €/kg
0€/m
4,6€/kg
0€/m
4,6€/kg
0,87€/kg 0 €/kg

Gewicht
0 kg/m
0,835 kg/m
0,471 kg/m
0 kg/m

Profiel ‘1311626’ kost per meter 2,6€
Buitenschaal ‘W2302253’ kost per meter 4,6 * 0,835 = 3,841€
Binnenschaal ‘W2900100’ kost per meter 4,6 * 0,471 = 2,166€
Isolator ‘W4930003’ kost per meter 0,87€
Totaal kost ‘1311626’ per meter = 2,6 + 3,841 + 2,166 + (2 * 0,87) = 10,347€
Indien we volgens berekeningswijze ‘Normaal’ werken worden de prijzen van de onderdelen vervat in de prijs van
het samengesteld profiel en is de informatie van de onderdelen informatief:
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Indien we volgens berekeningswijze ‘Detail’ werken worden prijzen van samengesteld profiel en de
onderdelen apart gehouden:
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Vulling van het type zift (3.36 - 3213)
Voortaan is het mogelijk om een extra vleugeldeel te voorzien van een vulling van het nieuwe type 'Zift’ te tekenen en
behandelen. In de basisgegevens tabel ‘VULLING’ is daarvoor het extra vulling type ‘Zift’ voorzien:

Indien een vleugeldeel een vulling bevat van het type ‘Zift’ wordt deze steeds getoond ongeacht er
van binnen of buiten wordt gekeken:
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Bestelcodes in functie van de leverancier (3.36 - 3215)
Voortaan kan men doorverwijzen naar een specifieke bestelcode in functie van de leverancier.
Daarvoor werd de basisgegevens tabel ‘UITVOERING’ voorzien van de velden ‘Leverancier’ en ‘Bestelbaar’ om aan te
duiden dat een de uitvoering toebehoort aan een bepaalde leverancier/verdeler, in ons bv. ‘TUNAL’ en of het een
uitvoering is die te bestellen is:

Bij de tab ‘Alternatieve bestelcodes’ kan men opgegeven voor welke ‘Leverancier’ ze van toepassing zijn en eventueel
een ‘Coëfficiënt’ ingeven, indien niets opgegeven is de bestelcode geldig voor alle leveranciers (oude gedrag):
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Het ventilatierooster van TUNAL met aanvraag kleur ‘8003’ zal met prijs groep ‘ALUROC’ gerekend worden in plaats
van de standaard DECALU prijs groep ‘KLASSE_1_ALUROC’. Wat betreft de rapportering van de uitvoering zelf zijn er
twee mogelijkheden:
1. een specifiek uitvoering record T8003 met bestelcode ALUROC en leverancier TUNAL bestaat en dit wordt gebruikt
2. er bestaat geen specifiek record en er wordt met het oorspronkelijke aanvraag record 8003 gewerkt
Om te vermijden dat een uitvoering record dat een prijs groep vertegenwoordigd, zoals ‘ALUROC’ zou gebruikt worden
indien geen specifiek record aanwezig is, werd de notie ‘Bestelbaar’ voorzien. Deze moet aangevinkt zijn opdat een
uitvoering record in aanmerking zou komen tijdens het zoeken naar de omschrijving.
De bestellijst ziet er als volgt uit indien er een specifiek record bestaat:

De bestellijst ziet er als volgt uit indien er met het aanvraag record wordt gewerkt:
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De ‘Bi-Colour’ wizard werd aangepast om ook de informatie van de alternatieve bestelcodes van specifieke
leveranciers over te nemen tijdens het aanmaken van een nieuwe kleur. Deze gegevens kunnen toegevoegd worden in
het opmerking veld van het definitie record, in dit voorbeeld ‘BICOLOR’ d.m.v. volgende syntax:
LEV1=KLASSE_4,KLASSE_2,KLASSE_3,1.10

Voor de desbetreffende leverancier ‘LEV1’ zal het gebruik van de buiten- en binnen kleur met respectievelijke
leveranciers bestelcode ‘KLASSE_4’ en ‘KLASSE_2’ in ons voorbeeld resulteren in een leveranciers bestelcode
‘KLASSE_3’ met de bijhorende prijs coëfficiënt = 1,1.
Wanneer we vertrekken van onderstaande kleuren ‘8003’ en ‘8072’ om een nieuwe kleur aan te maken:
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Onderstaand resultaat voor de alternatieve bestelcodes:
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Zichtinformatie op rapporten tonen (3.36 - 3162)
Er zijn extra instellingen voorzien om de nodige zichtinformatie te kunnen tonen op de schetsen van rapporten.
Langs ‘Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Technisch’ worden de standaardwaarden gedefinieerd voor
de te tonen zicht informatie:
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Deze standaard instellingen worden automatisch overgenomen bij het aanmaken van een nieuw project en zijn te
vinden op de tab ‘Project – Technisch’ en kunnen nog aangepast worden voor het desbetreffende project:

Bij het aanmaken van een nieuwe groep worden de project waarden overgenomen en kunnen indien noodzakelijk
nog gewijzigd worden voor het model in kwestie:
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Langs ‘Bewerken – Instellingen – Schetsen – Uitteken scenario’s’ is het mogelijk om de gevraagde
zichtinformatie (links, rechts, onder en/of boven) al dan niet te activeren via de vink tonen ‘Zichtinformatie’:
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Indien er bijkomende zichtinformatie dient te verschijnen rond de schets is er in ‘Bewerken – Instellingen –
Resultaten – Rapport specifieke parameters’ een extra instelling ‘Ruimte zichtinformatie’ welke toelaat om aan te
geven welke ruimte er dient voorzien te worden voor deze extra zichten te tonen:

Onderstaande afbeelding toont een ‘Groep per blad’ uitdraai met bovenaanzicht informatie volgens de Europese ISOprojectie methode:

Momenteel is de extra zichtinformatie beschikbaar in de volgende rapporten:
Schetsen, Deel per blad, Groep per blad, CE markering, U waarden, U waarden naar Excel, Estimatie
detail, Calculatie detail, Offerte, Offerte schetsen, Offerte naar Word, Offerte naar
Excel, Confirmatie, Levernota, Statistiek, Meetstaat naar Excel, Bestelbon maakdelen
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Delen koppelen onder een hoek (3.36, 3162 - 2938)
In deze versie van JoPPS is het mogelijk om delen onder een hoek te zetten in een groep en
een bovenaanzicht te tekenen van de erker. Het koppelprofiel moet een hoek kunnen maken van 45, 90 of 135
graden. Als dergelijk koppelprofiel gebruikt wordt, zal op de tekening boven het profiel de hoek worden aangeven en
wordt een bovenaanzicht getekend met de eventuele binnen en buiten draaiende vleugels.
Basisgegevens tabel PROFIEL PARAMETERS is uitgebreid met een extra profiel functie ‘Hoekprofiel’ en de daarbij
horende correctie velden:

Hoek =
overbrengingshoek tussen de kader delen
Voorkant = correctie afmetingen voor het deel waarop hoekprofiel zit
Zijkant = correctie afmetingen voor het deel welk grenst aan hoekprofiel
De basisgegevens tabel PROFIEL COMBINATIES is voorzien van extra ‘Verschuiving’ parameters om aan te geven
hoeveel kaderprofiel en vleugelprofiel verschoven zijn t.o.v. elkaar in de diepte van het raam. Dit kan voor meerdere
niveaus: standaard, posities 1, 2 en 3.
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Op kaderdeel niveau kan men via extra parameters de standaard correcties van de hoekprofielen uit de basisgegevens
overrulen:

De zoek en vervang functionaliteit voor profielen is voorzien van de extra profiel functie ‘Hoekprofiel’:
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Visualisatie van de hoekprofielen werd voorzien in zowel editor als op rapport schetsen:

De afmeting, breedte of hoogte, van de aangrenzende delen wordt aangepast in functie van de correctie parameters
opgegeven bij het hoekprofiel dat de respectievelijke delen koppelt.
Het is ook mogelijk om in de editor simultaan een extra zicht te tonen van de groep: linker-, rechter-, onder- of boven
aanzicht (standaard). Dit kan geactiveerd worden via de extra instelling ‘Zichtinformatie venster tonen’ in ‘Bewerken
– Instellingen – Editor – Instellingen’:
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In de editor zelf kan de gebruiker het standaard gedrag tijdelijk wijzigen via de optie ‘Zichtinformatie..‘ onder de
‘Visualisatie’ knop:

Hetzelfde kan bekomen worden via de optie ‘Zichtinformatie...‘ onder de menu optie ‘Beeld’.
De extra instelling ‘Zichtinformatie venster tonen’ kan ook ingesteld worden via ‘Gebruikers – Editor – Instellingen’ in
de ‘Administrator. Onderstaand screenshot geeft een voorbeeld van het zichtinformatie venster:
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Het JP-formaat werd op vleugeldeel niveau voorzien van een extra parameters ‘Positie’ om de plaats van de vleugel te
definiëren. De bestaande editorfuncties werden hier ook voor aangepast:

In functie van de op het vleugel deel opgegeven positie (0..3) zal de
overeenstemmende verschuiving in profiel combinatie gekozen worden.
JoPPS Script
Zoals gebruikelijk is zowel voor de basisgegevens het object PROFILES, als in het JP-formaat het
object FRAMEPART voorzien om de extra parameters aan te spreken via scripting:
CORNER
FRONT
CHEEK

overbrengingshoek tussen de kader delen
correctie deel afmetingen waarop hoekprofiel zit
correctie deel afmetingen welk grenst aan hoekprofiel

De script functionaliteit werd eveneens voorzien van nieuwe functie ‘FindShift’ om de verschuiving tussen een kaderen vleugelprofiel te bepalen:
FindShift(Ssystem1, Sprofile1, Ssystem2, Sprofile2[,Drail])
Ssystem1
Sprofile1
Ssystem2
Sprofile2
Drail
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reeks eerste profiel (verplicht)
code eerste profiel (verplicht)
reeks tweede profiel (verplicht)
code tweede profiel (verplicht)
positie vleugel in kader (optioneel)
0 = standaard
1 = rail 1
2 = rail 2
3 = rail 3
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In scripting kan via het object VENTPART de positie van de vleugel in de kader opgevraagd worden d.m.v. de
eigenschap ‘Level’ en de verschuiving van de vleugel t.o.v. de kader d.m.v. de methode ‘GetShift’.
Download 3162 Find Depth Overlap.jss als voorbeeld van het gebruik van de nieuwe script functie en methode.
Via de functies VIEWTOBITMAP en VIEWTOMETAFILE is het mogelijk om via scripting de respectievelijk een bitmap of
metafile te genereren van het linker-, rechter-, boven- of onder aanzicht van een groep of deel.
Download 3162 Create Viewport Glyph.jss voor een voorbeeld van het gebruik van de desbetreffende functies.
Beschikbare parameters voor de functie ‘ViewToBitmap’ zijn:
ViewToBitmap(Oatom,Sname,Dwidth,Dheight,Dside[,Dmeasure[,Dcolor[,Dscale[,Dscenario[,Dview[,Dresol]]]]]])
Oatom
Sname
Dwidth
Dheight
Dside
Dmeasure
Dcolor
Dscale
Dscenario
Dview
Dresol

groep/deel object
bestandsnaam schets
breedte schets
hoogte schets
zijde (links=1, rechts=2, onder=3, boven=4)
bemating?
in kleur?
schaal (=1.0)
scenario
zicht (volgens groep=-1, binnen=0, buiten=1)
resolute (=120.0)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Beschikbare parameters voor de functie ‘ViewToMetafile’ zijn:
ViewToMetafile(Oatom,Sname,Dwidth,Dheight,Dside[,Dmeasure[,Dcolor [,Dscenario[,Dview[,Dresol]]]]])
Oatom
Sname
Dwidth
Dheight
Dside
Dmeasure
Dcolor
Dscenario
Dview
Dresol

groep/deel object
bestandsnaam schets
breedte schets
hoogte schets
zijde (links=1, rechts=2, onder=3, boven=4)
bemating?
in kleur?
scenario
zicht (volgens groep=-1, binnen=0, buiten=1)
resolute (=120.0)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Het resultaat zijn onderstaande bovenaanzichten in bitmap en metafile formaat voor de groep en het deel:

Opmerkingen
Argumenten gemarkeerd met (*) zijn optioneel,
Het kaderdeel waarop de hoekprofielen gedefinieerd zijn is het referentie deel.
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Bugfixes & Betters
3181

Doorsnede

Probleem inlezen DXF in Autocad als er een verwijzing is naar een bloknaam die
niet bestaat in de blokken zelf

3163

Resultaat bestellingen

Beslag verpakking kunnen bestellen als ander artikel

3163

Resultaat bestellingen

Effectief aantal benodigde onderdelen van een verpakking in italic aangeven

3186

Administrator

Nieuw algoritme paswoord encryptie gebruiker

3196

Resultaat

Project toestand wordt naar onbekend gezet als XML-instelling project toestand
wijzigen op neen staat

Resultaat

Globale beslissingsregels voor bewerkingen werden niet uitgevoerd op het niveau
verdelingen

3189

Resultaat prijs

Foutieve prijs voor alternatieve profielen van een samengesteld profiel

3194

Resultaat

Logica alternatieve kleuren niet uitvoeren indien geen prijs gegevens aanwezig in
het desbetreffende record

3214

Taken

Informatie betreffende gekozen taken verwijderen tijdens opslaan kader/vleugel
model in bibliotheek

3219

Administrator

Output wizards uitbreiden op toegang van 10 naar 20

3195

Editor

Instelling bewerkingen tonen geeft range error tijdens selectie in editor indien niet
alles getoond moet worden

3227

Project

Bibliotheek bewaren langs modellenboekje mislukt

3225

Zaagsturing

Probleem met voorkeurzijde lengteberekening profielen Scarabeo55

3223

Resultaat technisch

Glasmaat foutief bij gebruik van plinten in een niet rechthoekige glasvorm

3222

Resultaat technisch

Probleem met contour opbouw indien model met een concave vorm

3229

Resultaat technisch

Probleem opzoeken buur bij 2 delen naast elkaar als de 2 delen onderaan niet
gelijk staan

2471

Lasmachine

Herwerken waarschuwing kader afmetingen te groot volgens de AKS 6110 machine
beperkingen

3235

Project

Klantgegevens worden soms niet overgenomen indien het project aangemaakt
wordt vanaf een template

2336

Resultaat

3236

Project

Opnieuw oude gedrag voor standaard posities openvaller en openduwer
geïmplementeerd wegens conflict met controle scripts bij klanten + automatische
conversie
Groep aantal foutief of 0 indien de toestand van de niet te rekenen groepen in het
project wordt gewijzigd bij gebruik van fasen

2874

Resultaat

Geen foutmelding in verband met uitvoering voor profiel indien combinatie van
materialen in één databank

3238

Basisgegevens

Zoeken naar records met waarde van niet sleutelveld waarvan één van de
sleutelvelden leeg is werkt niet

3013

Machinesturing

Probleem foutmelding gebruikte Thorwesten QRF niet gevonden
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1760
2515

Resultaat

Indien geen gewicht beschikbaar werd beslag/event altijd meegenomen/afgevuurd
ongeacht de opgegeven grenzen

3234

Resultaat technisch

Verbinding werd onterecht als schuine hoek gezien vanwege HLV kader/stijl met
verschillende breedtes waarvoor lengte correcties dient toegepast te worden

2749

Resultaat

Uni directionele query’s gebruiken om XML samen te stellen, zou minder geheugen
nodig hebben en performanter zijn

3241

Machinesturing

Afmetingen afronden op 1/100mm, probleem met verschil nauwkeurigheid profiel
lengte en de bewerking posities Kosmosoft

3244

Editor

Afwerking over meerdere delen getrokken wordt niet goed meer getekend

1760

Resultaat

Default krukhoogte in beslag tabel werkte niet meer

3243

Editor

Probleem plaatsen plint in opening met stijl en plinten

3245

Resultaat technisch

Oppervlakte voor berekening U waarde van plint in combinatie met kader/vleugel
profiel is foutief

3240

Editor

Opsplitsen A-profiel lukt niet indien begin en eind referentie niet naar hetzelfde
hoofdprofiel verwijzen

3162

Editor

Aanzicht van gekoppelde ramen onder hoek niet altijd volledig zichtbaar +
visualisatie sectie hoekprofiel

2749

Resultaat

Query’s XML-interface langs een DLL laten uitvoeren om zo geheugenprobleem te
elimineren

3162

Editor

Symbool voor graden niet correct getoond in China

3149

Reststukken

Conversie fout tijdens rekenen project met reststuk tabel

3163

Resultaat bestel

Probleem met verpakkingsprijs alternatief artikel indien er meer dan één
verpakking nodig was
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