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1 Update naar versie 4.6.1 (d.d. 17 februari 2014) 

1.1 Nieuw: Importeren bestek van het type Nota van inlichtingen (.nsx) 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW 

 

 

1.1.1 Beschri jv ing /  doel  

In de GWW sector worden wijzigingen op het RAW bestek vaak kenbaar gemaakt door een Nota van 

Inlichting. 

Het digitale uitwisselingsformaat voor "Nota van Inlichting" is een bestand van het type ".nsx". 

Vanaf nu kunnen deze digitale nota van inlichtingen geïmporteerd worden in Wecap XE. 

 

Het importeren en het bekijken van een Nota van inlichting werkt op dezelfde manier als een RAW-

Bestek. De nota van inlichtingen kunnen alleen ingelezen worden. Het automatisch vullen en bijwerken 

van calculaties is niet mogelijk. 

De wijzigingen welke in de nota van inlichtingen zijn verwerkt moeten handmatig doorgevoerd worden 

in de calculatie. 

Het is mogelijk om meer dan één "Nota van inlichting" te importeren in een project. Dit omdat er op een 

project meerdere keren wijzigingen plaats kunnen vinden. 

Om een Nota van inlichting te kunnen importeren, is een nieuw profiel "Nota van inlichtingen" 

beschikbaar gesteld. 

 

 

1.1.2 Instel l ing(en) 

 

Nieuwe import functie 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Eigenschappen > Import 

 

De import optie "Nota van inlichtingen" is toegevoegd. 
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Nota van inlichtingen openen 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld 

 

De optie "Nota van inlichtingen" is toegevoegd. 

 

 

 

Positie nota van inlichtingen opslaan. 

Menupad: [Calculatievenster] > Vensters 

De optie "Positie nota van inlichtingen opslaan" is toegevoegd. 

 

 

 

 

Nieuw profiel type 

Menupad: Standaarden > Profielen 

 

Er is een nieuw profiel van het type "Nota van inlichtingen" beschikbaar gesteld. 
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1.1.3 Gedrag /  werk ing 

 

Nota van inlichtingen importeren 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Eigenschappen > Import > Nota van Inlichtingen 

 

De import van een Nota van inlichtingen van het bestandstype ".nsx" vindt plaats vanuit een calculatie. 

De nota van inlichting wordt ingelezen in een calculatie van het type Nota van inlichtingen. 

Na de import is de Nota van inlichtingen aangemaakt onder het project. 

 

De nota krijgt automatisch de volgende gegevens: 

• - code: NVI  

• - naam: <naam van het bestand dat is ingelezen>  

• - omschrijving: omschrijving van de nota van inlichtingen. Dit is afkomstig uit het bestand. 

(raw.bestek.omschrijving) 

 

Het is mogelijk om meerdere bestekken van het type "Nota van Inlichtingen" in te lezen in het project. 
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Nota van inlichtingen bekijken en verwerken 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Nota van inlichtingen (CTRL+ALT+8) 

 

Als er een nota van inlichtingen aanwezig is onder het project, kan deze bij elke calculatie onder het 

project worden geopend. 

Vanuit een calculatie kan maar één nota van inlichting tegelijk worden geopend. Mochten er meerdere 

nota van inlichtingen zijn, dan kan een keuze gemaakt worden welke nota geopend moet worden. 

 

In de nota van inlichten is weergegeven (3) welke aanpassingen er zijn doorgevoerd t.o.v. het originele 

bestek. 

De posten staan daarom dubbel in de nota. Bij de ene post staat aangegeven om welke post het betreft 

en dat er wijzigingen zijn. Bij de andere post staat wat er gewijzigd is. 

De wijzigingen welke in de nota van inlichtingen zijn verwerkt moeten handmatig doorgevoerd worden 

in de calculatie. 

 

De opbouw van een nota van inlichtingen is bijna het zelfde als de opbouw van een RAW-Bestek. 

In de nota van inlichtingen zijn de volgende kolommen toegevoegd: "Romptekst" (1) en "Nota verwerkt" 

(2). Tijdens het verwerken van de nota van inlichting in de calculatie, kan in de kolom "Nota verwerkt" 

opgegeven worden of de wijziging verwerkt is in de calculatie. 

Deze kolom is ter informatie. Er wordt verder niet mee gedaan. 

 

 

 

Positie nota van inlichting opslaan 

De geopende "Nota van Inlichting" kan op een geschikte positie op het scherm worden geplaatst. 

Hierna kan vanuit de calculatie de positie van de "Nota van Inlichting" worden opgeslagen (via 

menupad: Venster > Positie nota van Inlichting opslaan). Bij de volgende keren openen van de Nota 

van Inlichting zal deze dan weer op dezelfde positie worden geplaatst. De instelling wordt per gebruiker 

bewaard.  
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1.2 Nieuw: Maak calculatie leidend voor focus 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW 

 

1.2.1 Beschri jv ing /  doel  

Met de optie "Maak calculatie leidend voor focus" kan bepaald worden of een calculatie of bestek 

leidend moet zijn bij het doorlopen van de posten. 

 

Genoemde is beschikbaar gesteld n.a.v. de volgende casus: 

 

Situatie 1 

Wanneer er een RAW-bestek aanwezig is onder een project kan deze bij elke calculatie onder het 

project worden geopend. 

Bij het doorlopen van de posten van de calculatie zal de gelijkluidende post (post met dezelfde code) in 

het RAW-bestek worden getoond (bestek "loopt mee") 

Het is soms ook wenselijk dat dit gedrag anders om is. Bijvoorbeeld om de calculatie te controleren met 

de posten welke in het bestek aanwezig zijn. 

Door aan te geven dat het bestek leidend moet zijn voor de focus, kan bepaald worden dat de posten in 

de calculatie mee moet lopen met de posten waar de focus op staat in het bestek. 

 

Situatie 2 

Wanneer er Nota van inlichtingen aanwezig is onder een project kan deze bij elke calculatie onder het 

project worden geopend. 

Bij het doorlopen van de posten van de calculatie zal de gelijkluidende post (post met dezelfde code) in 

de Nota van inlichtingen worden getoond (Nota "loopt mee") 

Om de wijzigingen van de Nota van inlichten te kunnen verwerken in de calculatie, is het handig om de 

calculatie posten automatisch mee te laten lopen met de gewijzigde posten van de Nota. 

Door aan te geven dat de Nota van inlichting leidend moet zijn voor de focus, kunnen de wijzigingen 

verwerkt worden in de calculatie. 

 

1.2.2 Instel l ing(en) 

 

Maak calculatie leidend voor focus 

Menupad: [Calculatievenster] > Vensters 

De optie "Maak <calculatie> leidend voor focus" is toegevoegd. 
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1.3 Nieuw: Koppelen variabelen / formules / spreadsheets aan standaard eenheidsprijzen 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW / B&U / België  / ID 

 

1.3.1 Beschri jv ing /  doel   

Vanaf nu kan de standaard eenheidsprijs van een kostensoort, middel of kostensoort-middelcombinatie 

bepaald worden door een formule, variabele of spreadsheet. 

Het koppelen van een formule, spreadsheet of variabele op de standaard eenheidsprijs kan gedaan 

worden vanuit de onderbouwing. Dit conform de methode zoals dat al functioneerde. 

 

Genoemde is beschikbaar gesteld n.a.v. de volgende casus: 

Bij normregels kan een prijs van een kostensoort/middel worden bepaald m.b.v. een formule of 

spreadsheet. 

Deze prijs werd altijd als postspecifiek afgehandeld. 

De eenheidsprijs ligt dan vast op de normregel en niet op de standaard eenheidsprijs van een 

kostensoort-middel. 

De verwachting is echter wel dat de formule of spreadsheet op de standaard eenheidsprijs staat zodat 

deze ook bij andere onderbouwingen toegepast wordt. 

 

 

1.3.2 Gedrag /  werk ing 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Onderbouwing 

 

Koppelen 

Het koppelen van een formule, variabele of spreadsheet aan de standaard eenheidsprijs moet gedaan 

worden vanuit de onderbouwing. 

Een formule, variabele of spreadsheet kan gekoppeld worden aan de eenheidsprijs en factor 

eenheidsprijs van een kostensoort, middel of kostensoort-middelcombinatie. 

Het standaard gedrag is, dat bij het koppelen van een formule, spreadsheet of variabele, deze 

gekoppeld wordt aan de standaard eenheidsprijs. 

Indien de eenheidsprijs van een normregel postspecifiek is, dan wordt de formule, spreadsheet of 

variabele ook postspecifiek. Deze ligt dan vast op de normregel 

Voor bestaande calculaties geldt dat de formules, spreadsheets of variabelen welke aan de 

eenheidsprijs zijn gekoppeld, postspecifiek zijn. 

 

Ontkoppelen 

Het ontkoppelen van een formule, variabele of spreadsheet van de standaard eenheidsprijs moet 

gedaan worden vanuit de onderbouwing. 

Dit conform de huidige context opties "Ontkoppel formule", "Ontkoppeld variabele" en "Ontkoppeld 

spreadsheet". 

 

Postspecifiek 

Het postspecifiek maken van een formule, variabele of spreadsheet, kan gedaan worden door in de 

kolom "Eenheidsprijs" eerst de cel "Post specifiek" te maken met (Alt+S). Hierna kan op de cel een 

formule, variabele of spreadsheet toegepast worden. 

 

Kopiëren 

Bij het kopiëren van de kostensoort, middel of kostensoort-middelcombinatie wordt de formule, 

variabele of spreadsheet meegenomen naar de doelcalculatie. 
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Prijsmechanisme 

Indien een kostensoort, middel of kostensoort-middelcombinatie wordt toegevoegd aan een calculatie, 

wordt een eventuele formule, variabele of spreadsheet welke op de standaard eenheidsprijs is vast 

gelegd ook toegevoegd aan de calculatie. 

Dit conform het prijsmechanisme. 

 

Iconen 

Met de volgende iconen is te zien of een formule op de standaard eenheidsprijs is gekoppeld of 

postspecifiek is. 

1: Postspecifieke formule 

2: Formule op de standaard eenheidsprijs 

3: Postspecifieke spreadsheet 

4: Spreadsheet op de standaard eenheidsprijs 

5: Postspecifieke variabele 

6: Variabele op de standaard eenheidsprijs 

 

 

 

Overzichten 

Menupad:  [Calculatievenster] > Standaarden 

In de overzichten "kostensoort, middel of kostensoort-middelen" is zichtbaar of er een formule, 

variabele of spreadsheet gekoppeld is aan de standaard eenheidsprijs. 

In het overzicht worden de iconen alleen getoond. Er kan niet bewerkt worden. 
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1.4 Nieuw: Bij wijzigen eenheid kostensoort/middel eenheid middel wijzigen  

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW / B&U / België  / ID 

 

1.4.1 Beschri jv ing /  doel  

Call: 20853 

 

Met de nieuwe instelling "Bij wijzigen eenheid kostensoort/middel eenheid middel wijzigen" kan nu 

bepaald worden of bij het wijzigen van de eenheid van een kostensoort-middelcombinatie ook direct de 

eenheid van het middel aangepast moet worden. 

 

Genoemde is beschikbaar gesteld n.a.v. de volgende casus: 

In de onderbouwing van de calculatie is het mogelijk om gebruik te maken van een kostensoort-middel 

combinatie. 

Hierbij is het mogelijk om de eenheid van de combinatie aan te passen. 

Indien dit gedaan wordt, wordt alleen de eenheid van de combinatie aangepast en niet de eenheid van 

het middel. 

Dit is wel wenselijk omdat bij het wijzigen van een eenheid van de kostensoort-middel er in feite de 

eenheid van het middel wordt aangepast. 

Het probleem hierbij is dat er calculatoren zijn die in de onderbouwing middelen "kopiëren" 

Dit wordt gedaan door een bestaand middel te kiezen en vervolgens de code aan te passen. 

Als hierdoor de eenheid van het oorspronkelijke middel niet meer gelijk was aan die van de combinatie, 

wijzigde in de onderbouwing de eenheid van het middel in de oorspronkelijke eenheid. Door de nieuwe 

instelling op "Ja" te zetten kan dit voorkomen worden. 

 

 

1.4.2 Instel l ing(en) 

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Instellingen profiel 

  [Calculatievenster] > Extra > Calculatie instellingen 

 

Onder "Diversen profiel" > "Onderbouwing/calculatiekolom" is de instelling "Bij wijzigen eenheid 

kostensoort/middel eenheid middel wijzigen" toegevoegd. 

Bij deze instelling kan gekozen worden voor "Nee"(default)/"Ja"  

 

Gedrag in de onderbouwing van de calculatie.  

• Bij "Nee" geldt dat bij het handmatig wijzigen van een kostensoort-middelcombinatie eenheid, alleen 

de eenheid van de combinatie wordt aangepast en niet de eenheid van het middel. (was tot dus ver 

bestaande gedrag) 

• Bij "Ja" geldt dat bij het handmatig wijzigen van een kostensoort-middelcombinatie eenheid, ook de 

middel eenheid wordt aangepast welke ingevoerd wordt. 
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1.5 Nieuw: Beheer op verrekencoderingen 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: België 

 

1.5.1 Beschri jv ing /  doel  

Met de instelling "Alle verrekencodes accepteren bij import/kopie" is het mogelijk om alle (niet 

standaard) verrekencoderingen te importeren in een calculatie. 

Tevens is de instelling "Beheer op verrekencoderingen" toegevoegd. Hiermee kunnen de 

verrekencoderingen welke in de calculatie aanwezig zijn beheerd worden. 

Dit conform de overige standaarden in de calculatie. 

 

Genoemde is beschikbaar gesteld n.a.v. de volgende casus: 

In België is het gebruikelijk dat een opdrachtgever een meetstaat (bestek) aanlevert via Excel. Deze 

meetstaat wordt in de calculatie ingelezen. In deze meetstaat zijn ook verrekencoderingen aanwezig. In 

België en wellicht andere landen zijn geen standaarden aanwezig voor verrekencoderingen. Iedere 

opdrachtgever heeft een eigen lijst van verrekencoderingen. Tot dusver konden de verrekencoderingen 

niet in een calculatie geïmporteerd worden. Door de verrekencoderingen wel te accepteren bij de 

import is dit wel mogelijk. 

 

1.5.2 Instel l ing(en) 

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Instellingen profiel 

  [Calculatievenster] > Extra > Calculatie instellingen 

 

Nieuw hoofdstuk "Verrekencodes" 

Onder "Diversen profiel" > "Posten" > is het hoofdstuk "Verrekencodes" toegevoegd. 

 

Alle coderingen accepteren bij import/kopie 

Onder "Diversen profiel" > "Posten" > "Verrekencodes" is de instelling "Alle coderingen accepteren bij 

import/kopie" toegevoegd. 

Bij deze instelling kan gekozen worden voor "Ja" of "Nee"(default) 

 

Beheer op verrekencoderingen 

Onder "Diversen profiel" > "Posten" > "Verrekencodes" is de instelling "Beheer op verrekencoderingen" 

toegevoegd. 

Bij deze instelling kan gekozen worden voor "Ja" of "Nee" (default) 

 

1.5.3 Gedrag /  werk ing 

Alle coderingen accepteren bij import/kopie 

 

Wanneer bij de instelling gekozen wordt voor: 

 

• "Nee",  geldt dat bij een import alleen de verrekencoderingen worden geaccepteerd welke in de 

standaard verrekenset zijn opgenomen. (was reeds bestaande gedrag) 

 

•  "Ja",  geldt dat elke codering via een import of kopie toegevoegd kan worden in de calculatie. 

Hierbij wordt onder andere bedoeld: 

• Import Excel (CTRL+9) 

• Kopiëren tussen calculaties 

• Automatisch onderbouwen 

• Samenvoegen 

• Initieel vullen calculaties 

• Genereren calculaties 
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Let op: wanneer deze instelling op "Ja" staat, wordt bij het openen van de calculatie niet de 

standaard gekoppelde verrekenset opgehaald. 

 

 

Beheer op verrekencoderingen 

Wanneer bij de instelling gekozen wordt voor: 

• "Nee" (default),  geldt dat in de calculaties onder het menu "Standaarden" de optie 

"Verrekencoderingen" niet beschikbaar is. (was reeds bestaande gedrag) 

 

•  "Ja", geldt dat in de calculaties onder het menu "Standaarden" de optie "Verrekencoderingen" 

beschikbaar is. 

Hier kan de gebruiker - conform de overige standaarden - toevoegen / verwijderen (indien niet gebruikt) 

/ wijzigen van verrekencoderingen. 
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1.6 Nieuw: Afronden eenheidsprijs verkoop voor groepsregels 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: België 

 

1.6.1 Beschri jv ing /  doel  

Vanaf nu is het mogelijk om met de functie "Afprijzen eenheidsprijzen verkoop" ook groepsposten af te 

prijzen. 

Genoemde kan gedaan worden met de opties "Geselecteerde" of "Verrekencode" welke beschikbaar 

zijn in de afprijs dialoog. 

Om dit te kunnen moet de instelling "Afprijzen eenheidsprijzen verkoop bij optie verrekencode of 

geselecteerde" op "Groepsposten en diepste niveau" gezet worden. 

 

Genoemde is beschikbaar gesteld n.a.v. de volgende casus: 

De opdrachtgever geeft middels een meetstaat aan, op hoeveel decimalen een meetstaat post getoond 

moet worden. Dit kan voor de ene post 4 zijn en voor de andere 2. Het afronden van het aantal 

decimalen wordt gedaan met de functie "Afprijzen eenheidsprijzen verkoop". Het probleem hierbij is dat 

meetstaatposten (groepsposten) welke sub/deel activiteiten hebben niet kunnen worden afgerond met 

deze functie. Dit omdat deze functie alleen posten afrond op het diepste niveau. Om de 

meetstaatposten (groepsposten) wel af te kunnen ronden, wordt bij de af te ronden posten een 

verrekencode A ingevuld. Via de functie "Afprijzen eenheidsprijzen verkoop" kan dan opgegeven 

worden dat alleen de posten met de verrekencode A afgerond moeten worden op 2 decimalen. 

 

Let op: genoemde is alleen van toepassing voor calculaties met een verkoopkolom. 

 

1.6.2 Instel l ing(en) 

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Instellingen profiel 

  [Calculatievenster] > Extra > Calculatie instellingen 

 

Onder "Diversen profiel" > "Posten" > is de instelling "Afprijzen eenheidsprijzen verkoop bij optie 

verrekencode of geselecteerde" toegevoegd.  

Bij deze instelling kan gekozen worden voor: "Alleen diepste niveau" (default) of "Groepsposten en 

diepste niveau"  

 

Wanneer gekozen wordt voor: 

• "Alleen diepste niveau", worden bij het uitvoeren van de functie "Afprijzen eenheidsprijzen verkoop" 

alleen de posten op het diepste niveau afgeprijsd.  

• "Groepsposten en diepste niveau", worden bij het uitvoeren van de functie "Afprijzen eenheidsprijzen 

verkoop" zowel de groepsposten en diepste niveau´s afgeprijsd. 
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1.7 Diverse aanpassingen 

 

1.7.1 Fi l ter  verversen zonder  f i l te r  dialoog te  openen 

Call:  2067 

Menupad:  [Calculatievenster] > Bewerken > Filter  

 

Wanneer er een filter is ingesteld op posten, wordt na het aanpassen van data in het calculatie scherm, 

het filter niet direct toegepast. 

Om de wijzigingen te zien moest het filterdialoog opnieuw opgestart worden en diende het filter 

opnieuw geactiveerd te worden.  

Vanaf nu kan zonder het filterdialoog te starten, het filter uitgevoerd worden door in de calculatie de 

functie "Calculatie doorrekenen" (F5) uit te voeren. 

 

 

1.7.2 Performance verbetering bi j  het  importeren van een MS project  bestand 

Call:  467 

Menupad:  [Calculatievenster] > Bestand > Import > MS-Project 

 

Het importeren van een MS project bestand in een calculatie is versneld. 

 

 

1.8 Foutoplossingen 

 

1.8.1 Bi j  het  s lui ten van het  projectenscherm kon soms een Access Violat ion ontstaan 

Call:  20560 

Bij het sluiten van het projectenscherm kon soms een Access Violation ontstaan. Dit is opgelost. 

 

 

1.8.2 Hoeveelheid werd n iet  a l t i jd b i jgewerkt  na koppelen formule of  spreadsheet 

Call:  20134 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

Het is mogelijk om een post, postafhankelijk te maken. Hierbij kan er voor gekozen zijn om op 

postniveau de kolom norm niet te tonen en de kolom hoeveelheid wel. Indien in deze variant een 

formule of spreadsheet getoond werd in de kolom hoeveelheid en deze werd aangepast, dan werd de 

hoeveelheid niet opnieuw berekend. Dit gebeurt vanaf nu wel weer. 

 

 

1.8.3 Formule [qc]  werkte n iet  a l t i jd in combinatie  met postafhankel i jke posten 

Call:  20134 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

Wanneer op een post hoeveelheid een formule was gekoppeld met de formule [qc] en bovenliggende 

post postafhankelijk was, dan werd de formule met [qc] niet goed doorgerekend. Dit is opgelost. 

 

 

1.8.4 Groepsregel  met postkenmerk inschri j fstaat  kon niet  a l t i jd  afgepri jsd worden 

Call:  19758 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

Vanaf nu kunnen groepsregels met het postkenmerk inschrijfstaat en geen hoeveelheid bezitten weer 

afgeprijsd worden. Genoemde geldt voor calculaties waarbij RAW systematiek op Ja staat ingesteld. 
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1.8.5 Soms ontstond aan Access Viola t ion in het  venster gekoppelde  calculat ies  

Call:  12129 

Menupad: [Calculatievenster] > Standaarden > Gekoppelde calculaties 

 

Er ontstond soms een Access Violation wanneer het venster "Gekoppelde calculaties" geopend was en 

de focus op een ander venster werd gezet (bijvoorbeeld in de Windows verkenner of MS Explorer). Dit 

is opgelost. 

 

 

1.8.6 Bi j  invoeren waarde 0 werd variabele ontkoppeld 

Call:  n.v.t. 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten / Onderbouwing 

 

Het is mogelijk om een variabele te koppelen aan een cel (bijvoorbeeld de kolom norm of productie). 

Wanneer in deze cel, waar een variabele aan gekoppeld is, de waarde 0 werd ingevoerd, werd de 

variabele ontkoppeld. Vanaf nu wordt de variabele niet ontkoppeld. 

 

 

1.8.7 Variabele werd niet  a l t i jd bi jgewerkt  

Call:  n.v.t. 

Menupad:  [Calculatievenster] > Standaarden > Variabelen 

 

Het is mogelijk om in een formule gebruik te maken van een variabele. Wanneer via het menupad 

"Standaarden" > "Variabelen" een bestaand code werd aangepast, dan werd deze niet doorgevoerd 

naar de formule waar deze variabele gebruikt was. Dit gebeurt nu wel. 
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2 Update naar versie 4.4.0 (d.d. 13 september 2013) 

2.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 

Bestemd voor:   applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW 

 

2.1.1 Beschri jv ing /  doel  

T.b.v. de RAW-Inschrijfstaat AWR2012 kan vanaf nu ook de naam van de inschrijver (contactpersoon) 

vastgelegd en afgedrukt worden. 

Tevens kan gekozen worden of op het voorblad en inschrijvingsbiljet het adres ook afgedrukt moet 

worden of niet. Dit omdat op dit moment nog onduidelijk is of deze er wel of niet op moet volgens de 

ARW2012 eisen. 

Ook kan een inschrijfstaat geëxporteerd worden volgens de opgemaakt van de ARW2012 en ARW 

2005. 

 

Rapportages 

Met deze update is het volgende rapportagebestand uitgeleverd: 

• "raw-inschrijfstaat.cxr" 

 

De rapportage "raw-inschrijfstaat.cxr" kan gebruikt worden voor inschrijvingen volgens de ARW 2012. 

 

2.1.2 Instel l ing(en) 

 

Nieuwe velden bij de eigenschappen 

Menupad [Calculatievenster] > Bestand  > Eigenschappen 

 

T.b.v. de RAW-Inschrijfstaat rapportage volgens de ARW2012 zijn bij de eigenschappen van een 

calculatie de volgende velden toegevoegd.  

• Naam persoon inschrijver A 

• Naam persoon inschrijver B 

• Naam persoon inschrijver C 

  

 

Nieuwe opties in printdialoog RAW-inschrijfstaat 

Menupad [Calculatievenster] > Bestand  > Afdrukken > RAW-inschrijfstaat 

Aan de printdialoog voor de RAW-inschrijfstaat is voor het inschrijfbiljet de "Naam inschrijver" 

toegevoegd. 
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2.1.3 RAW inschri j fstaat  rapportage 

2.1.3.1 Koppelen aan p rof ie l  

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Rapportages 

 

TOEVOEGEN 

Voor er gebruikt gemaakt kan worden van de rapportage, moet deze aan een profiel worden gekoppeld. 

1. Selecteer in het profielenvenster een profiel.(bijvoorbeeld GWW003) 

2. Open de dialoog waarin de rapportages aangemaakt kunnen worden (Menupad: Opties > 

Rapportages). 

3. Voeg een regel toe met de toevoeg knop of <insert>. 

4. Voer een code en een omschrijving in. (bijvoorbeeld GWW003_001, RAW-inschrijfstaat) 

5. Selecteer als printdialoog "Inschrijfstaat". 

6. Kies in het contextmenu voor "Importeer rapport". 

7. Zoek via de verkenner het bestand: "raw-inschrijfstaat.cxr" op. Deze is te vinden in de map: 

"WECAPXE/Rapportage" directory. 

8. Sluit de dialoog met opslaan. 

 

VERVANGEN 

Het is ook mogelijk om een bestaande rapportage te vervangen. 

Volg bovenstaande instructie en sla stap 3 t/m 5 over. 

2.1.3.2 Afdrukken 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Afdrukken 

Nadat de rapportage is gekoppeld aan het profiel kan bij elke calculatie die is aangemaakt met dit 

profiel, de gekoppelde rapportage gebruikt worden: 

1. Kies voor 'Rapportage'. 

2. Selecteer de rapportage in het keuzemenu. 

 

3. Druk op 'OK'. 

4. De printdialoog verschijnt. 

 

 

Door middel van de opties op het printdialoog kan de rapportage op een aantal onderdelen worden 

gestuurd. 
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2.1.3.3 Pr in tonderdelen 

Hieronder wordt kort ingegaan op de print onderdelen "Inschrijfsbiljet" en "Voorblad" 

2.1.3.3.1 Inschr i j fsb i l je t  pagina 1 

 

BESCHRIJVING     LABEL BIJ EIGENSCHAPPEN CALCULATIE 

1: Besteknummer + toelichting    [Inschrijfbiljet-tekst 1] 

2: Naam, Plaats, Adres, KVK nummer inschrijver A [Naam inschrijver A], [Plaats inschrijver A],  

       [Adres inschrijver A], [KVK nummer inschrijver A] 

3: Naam, Plaats, Adres, KVK nummer inschrijver B [Naam inschrijver B], [Plaats inschrijver B], 

        [Adres inschrijver B], [KVK nummer inschrijver B] 

4: Naam, Plaats, Adres, KVK nummer inschrijver C [Naam inschrijver C], [Plaats inschrijver C],  

       [Adres inschrijver C], [KVK nummer inschrijver C] 

5: Besteknummer + Omschrijving bestek  [Inschrijfbiljet-tekst 2] 

6: Omschrijving van het perceel   [Omschrijving perceel] 

7: RAW bepaling     [RAW versie nummer] 
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2.1.3.3.2 Inschr i j fsb i l je t  pagina 2 

 

BESCHRIJVING    LABEL BIJ EIGENSCHAPPEN CALCULATIE 

8:   Aanbestedingsregelement   [Inschrijfbiljet-tekst 3] 

9:   Ondertekendatum + Onderteken plaats [Afdrukdatum] + [Plaats bedrijf] 

10: Naam en functie  inschrijver A  [Naam inschrijver A], [Functie inschrijver A] 

11: Naam en functie  inschrijver B  [Naam inschrijver B], [Functie inschrijver B] 

12: Naam en functie  inschrijver C  [Naam inschrijver C], [Functie inschrijver C] 
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2.1.3.3.3 Voorb lad 

 

BESCHRIJVING    LABEL BIJ EIGENSCHAPPEN CALCULATIE  

13: Naam, Plaats, Adres, inschrijver A  [Naam inschrijver A], [Plaats inschrijver A],  

       [Adres inschrijver A], [KVK nummer inschrijver A] 

14: Naam, Plaats, Adres, inschrijver B  [Naam inschrijver B], [Plaats inschrijver B],  

       [Adres inschrijver B], [KVK nummer inschrijver B] 

15: Naam, Plaats, Adres, inschrijver C  [Naam inschrijver C], [Plaats inschrijver C],  

       [Adres inschrijver C], [KVK nummer inschrijver C] 
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2.2 Nieuw: Optimalisatie variabelen 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW / B&U / België  / ID 

 

2.2.1 Beschri jv ing /  doel  

Vanaf deze update is het mogelijk om op basis van een waarde van een post of onderbouwing een 

variabele aan te maken. Op basis van de geselecteerde cel in de calculatie wordt er dan een variabele 

aangemaakt. De naam van de variabele wordt op basis van de context gegenereerd. 

De functie kan uitgevoerd worden vanuit het context menu of door de sneltoets (<SHIFT> + F6) te 

gebruiken. Nadat de variabele is gegenereerd en gekoppeld is aan de cel, wordt dit getoond met de 

standaard icoon van een variabele.  

 

Om het beheer van de variabelen overzichtelijk te houden is er een nieuwe nieuw dockable venster 

"Variabelen" beschikbaar gesteld. 

Het venster kan gestart worden vanuit het menu: View > Variabelen of met de sneltoets (Ctrl+6) 

In het venster worden alle gebruikte variabelen getoond. 

Vanuit dit venster kunnen de variabelen handmatig worden aangemaakt en via drag/drop op elke 

willekeurige cel (niet berekende waarden) in de calculatie gesleept worden. 

 

 

Deze uitbreiding is gemaakt n.a.v. de volgende casus: 

Formules en variabelen worden nog onvoldoende benut. 

Het geval is dat vaak een ingevoerde waarden - post hoeveelheid en of factor etc. - ook op andere 

plaatsen nodig zijn. 

Het is dan omslachtig om eerst een variabele aan te maken en vervolgens de variabele in de formule 

toe te passen. Terwijl het bijvoorbeeld alleen nodig is om de cel-waarde gelijk te maken aan de 

variabele. 

Deze variabele wordt dan bijvoorbeeld ver bij een andere post of onderbouwing weer gebruikt in een 

formule. 

Het achteraf wijzigen van deze variabel is dan tijdrovende klus. Hiervoor zijn veel handelingen nodig. 

Vanaf nu kan dit makkelijk en snel gedaan worden. 
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2.2.2 Instel l ing(en) 

 

Nieuw dockable venster "Variabelen" 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Variabelen (Ctrl+6) 

 

 

 

Kolommen in het variabele venster 

Code:   Dit is de code van de variabele. Deze kan handmatig worden aangepast. 

Omschrijving: Dit is de omschrijving van de variabele. Deze kan handmatig worden aangepast 

Waarde: Dit is de waarde van de variabele. Deze kan handmatig worden aangepast 

Aantal:  Dit is het aantal keer dat de variabele gebruikt wordt in de calculatie. 
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2.2.3 Gedrag /  werk ing 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Posten / Onderbouwing 

 

Algemeen gedrag variabelen 

• Vanuit het variabele venster kunnen de variabelen handmatig worden aangemaakt en via drag/drop 

op een cel (niet berekende waarde) in de calculatie gesleept worden. Een uitzondering hierbij zijn de 

berekende cellen "Hoeveelheid Incl" in de onderbouwing en de "Hoeveelheid" van een 

postafhankelijke post. 

• Indien de waarde van een variabele nul is, en de variabele wordt voor de eerste keer aan een cel 

gekoppeld, dan krijgt de variabele automatisch de waarde van de cel. 

• Wanneer een variabele gekoppeld is aan een cel en deze cel wordt handmatig aangepast, dan wordt 

de waarde van de gekoppelde variabele automatisch bijgewerkt. 

• Wanneer een variabele gekoppeld is aan een cel en de variabele wordt handmatig aangepast vanuit 

het variabele venster, dan wordt de waarde van cel waaraan de variabele automatisch bijgewerkt. 

• Alle posten/onderbouwingen waar deze variabele gebruikt is, ook in een formule, worden dan ook 

automatisch aangepast. 

• Op basis van de geselecteerde cel in de calculatie kan automatisch met shift+F6 een variabele 

aangemaakt worden. De naam van de variabele wordt op basis van de context gegenereerd. 

• Als een variabele gekoppeld is aan een cel is dit te zien door het icoon  

• Wanneer posten / onderbouwingen met variabele binnen een calculatie gekopieerd worden, blijft de 

variabele gekoppeld. 

• Wanneer posten / onderbouwingen met variabele gekopieerd worden naar een andere calculatie dan 

worden deze ook meegenomen. 

 

Functies in variabele venster 

Toevoegen: Er kan handmatig een variabele aangemaakt worden met "Insert" of met de knop 

"Toevoegen" 

Verwijderen: Indien een variabele niet gebruikt wordt,  kan deze met de knop "Verwijderen" 

verwijderd worden. 

Koppelen: De geselecteerde variabele kan gekoppeld worden aan een cel in het 

posten/onderbouwingsvenster met "Alt+6" of door de variabele te selecteren en deze op 

de cel in de calculatie los te laten. De variabele wordt gekoppeld aan de cel. 

Ontkoppelen: Indien een variabele gekoppeld is aan een cel in de calculatie kan deze ontkoppeld 

worden. 

Filteren: Bij activatie worden alle posten getoond waar de desbetreffende variabele gebruikt is. 
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Automatisch aanmaken variabele vanuit postenvenster / onderbouwingenvenster. 

Vanuit elke willekeurige cel kan via "Shift+F6" automatisch een variabele aangemaakt worden. 

De variabele wordt aangemaakt met de waarde welke in de cel staat. 

 

Vanuit postenvenster 

De naam van deze variabele wordt als volgt opgebouwd vanuit een post: 

<code van de post>.<label naam van de kolom> 

 

Vanuit een onderbouwing: 

De naam van deze variabele wordt als volgt opgebouwd vanuit een onderbouwing: 

<code van de post>.<code kostensoort>.<code middel indien aanwezig>.<label naam van de kolom> 

 

Indien er al een variabele met deze naam aanwezig is dan wordt er een volgnummer aan de naam 

toegevoegd. 
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2.2.4 Voorbeeld koppelen variabele 

 

Uitgangssituatie: 

De gewenste situatie is om een variabele aan te maken en te koppelen met de hoeveelheid van post A2 

Deze variabele met de desbetreffende hoeveelheid wil men later weer in een andere post in een 

formule gebruiken. 

 

 

Uitvoeren functie: 

De gebruiker zet de focus op de cel hoeveelheid van post A2. 

De gebruiker klikt op "Shift+F6" 

 

Resultaat na uitvoeren actie 

Er is een nieuwe variabele aangemaakt welke nu gekoppeld is aan de hoeveelheid cel van post A2. 

De variabele bevat de waarde 24,00 van de hoeveelheid van post A2 

De variabele heeft automatisch de code (A2) van de post gekregen en de naam van de cel (hv) 
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2.2.5 Voorbeeld wi jz igen variabele 

 

Uitgangssituatie: 

Er is een variabele gekoppeld aan de hoeveelheid kolom van post A2 

 

 

 

Uitvoeren functie: 

De gebruiker veranderd de waarde 24.00 in de kolom hoeveelheid van post A2 naar 50.00. 

 

Resultaat na uitvoeren actie 

De hoeveelheid van de post is aangepast naar 50.00 en de waarde van de gekoppelde variabele is 

aangepast naar 50.00  
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2.3 Nieuw: Koppelen spreadsheets/variabelen aan berekende waarden 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW / B&U / België  / ID 

 

2.3.1 Beschri jv ing /  doel  

 

Variabelen en spreadsheets kunnen nu ook aan bepaalde berekende waarden (resultaat velden) 

worden gekoppeld. Het koppelen van variabelen en spreadsheets kan voor de volgende berekende 

velden worden toegepast:  

• Hoeveelheid Incl. (Onderbouwing- en kostensoortvenster op het niveau van de kostensoort) 

• Hoeveelheid van een postafhankelijke post (Postenvenster) 

 

Wanneer een variabele of spreadsheet gekoppeld is aan de berekende calculatie cel, dan is de waarde 

van de cel in de calculatie leidend. 

 

Variabelen:  De waarde van de calculatie cel wordt opgestuurd naar de variabele in het variabele 

venster. Hier kan de variabele niet handmatig aangepast worden. 

Spreadsheets: De waarde van de calculatie cel wordt opgestuurd naar de spreadsheet. 

 

Wanneer de berekende calculatie cel automatisch wordt aangepast, dan worden alle 

posten/onderbouwingen waar deze variabele/spreadsheet gebruikt is automatisch doorgerekend. 

 

 

Deze uitbreiding is gemaakt n.a.v. de volgende casus: 

Het doel is dat in bepaalde gevallen de norm of productie van een onderbouwing een afhankelijkheid 

heeft met het berekende "hoeveelheid inclusief" van een andere onderbouwing. 

Deze afhankelijkheid kan nu worden toegepast door bijvoorbeeld de "hoeveelheid inclusief" te koppelen 

aan een variabele en vervolgens de variabele in een formule te gebruiken bij de norm van de 

afhankelijke onderbouwing.  

Ook kunnen er afhankelijkheden zijn in relatie tot de berekende "hoeveelheid inclusief" van een 

kostensoort of middel. Deze afhankelijkheden kunnen nu in de calculatie worden opgenomen door een 

spreadsheet of variabele in het kostensoort venster te koppelen. 
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2.3.2 Voorbeeld koppelen variabele aan berekende cel  

 

Uitgangssituatie: 

De gewenste situatie is om een variabele aan te maken en te koppelen aan de hoeveelheid inclusief 

van normregel.  Deze variabele met de desbetreffende hoeveelheid wil men later weer in een andere 

post in een formule gebruiken. 

 

 

 

Uitvoeren functie: 

De gebruiker zet de focus op de cel hoeveelheid incl van de normregel met kostensoort 10000 

De gebruiker klikt op "Shift+F6" 

 

 

Resultaat na uitvoeren actie 

Er is een nieuwe variabele aangemaakt welke nu gekoppeld is aan de hoeveelheid incl van de 

normregel met kostensoort 10000 

De variabele is gekoppeld aan de cel en bevat de waarde 40,00 van de hoeveelheid incl van de 

normregel met kostensoort 10000 
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2.3.3 Voorbeeld koppelen variabele aan kostensoort   

 

Uitgangssituatie: 

De gewenste situatie is om te kunnen rekenen met het totaal hoeveelheid gebruikt van kostensoort 

10000. Deze variabele met de desbetreffende hoeveelheid wil men later weer in een andere 

post/onderbouwing in een formule gebruiken. 

 

 

 

Uitvoeren functie: 

De gebruiker zet de focus op de cel hoeveelheid incl van kostensoort 10000 (niveau kostensoort) 

De gebruiker klikt op "Alt+F6" (koppelen variabele) 

 

 

Resultaat na uitvoeren actie 

De variabele is gekoppeld aan de cel en bevat de waarde 160.00 van de hoeveelheid incl van 

kostensoort 10000 
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2.4 Nieuw: Fixeren verkoopprijs 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW / B&U / België  / ID 

 

2.4.1 Beschri jv ing /  doel  

Er is een nieuw postkenmerk "Verkoop fixeren" toegevoegd. Wanneer dit kenmerk wordt aangevinkt 

dan wordt er bij het omslaan van de staart, de verkoopprijs van deze post niet aangepast. Als hierdoor 

verschillen ontstaan, worden deze bedragen weggeschreven op de staartpost: "verschil gefixeerde 

verkoop posten". Indien deze post niet bestaat, dan wordt deze aangemaakt. Er kan slechts één 

verschil post in een calculatie bestaan. Het bedrag van deze post wordt aan de kostenkant 

weggeschreven. Het bedrag van deze post kan eventueel door een bepaald omslag methode verdeeld 

worden over andere verkoopposten. Let op, deze post wordt niet meegenomen in de berekening van de 

aanneemsom. 

 

Deze uitbreiding is gemaakt n.a.v. de volgende casus: 

De algemene werkwijze voor het bepalen van een verkoopprijs is het opstellen van staartposten en de 

hierbij ingestelde methode van omslaan. 

In bepaalde gevallen wil men bij enkele posten een afwijkende verkoopprijs vastleggen, zodanig dat bij 

het opnieuw omslaan de verkoopprijzen ongewijzigd blijven. 

De reden hiervoor is bijvoorbeeld omdat men eerder een verkoop eenheidsprijs van een eerdere 

calculatie heeft gecommuniceerd en dat deze niet teveel mag afwijken. 

Verder moet ook het verschil bedrag - verschil tussen handmatig ingevoerde bedrag en het berekende 

bedrag volgens de omslag methode staartpost(en) - inzichtelijk worden gemaakt en optioneel verdeeld 

kunnen worden over de overige posten. 

 

2.4.2 Instel l ing(en) 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Post informatie 

 

De opties  "Verkoop fixeren" en "Verschil gefixeerde verkoop posten" zijn toegevoegd in het 

postinformatie scherm. 

 

 

Beschikbaarheid 

De opties kunnen alleen gebruikt worden wanneer voor het omslaan van de staart gekozen is voor 

"Gespecificeerde staartposten omslaan" 
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2.4.3 Voorbeeld zet ten kenmerk verkoop f ixeren 

 

Uitgangssituatie: 

Er is een post 101010 waarover reeds een staart opslag arbeid van post 951030 omgeslagen is. 

Dit is ook te zien in het opbouw verkoopprijs dialoog. 

Het bedrag van de post 101010 is 130.00, echter is na overleg met de opdrachtgever een prijs van 

120,00 euro afgesproken. 

Het bedrag mag dus niet aangepast worden bij het omslaan van de staartposten. 

 

 

 

Uitvoeren functie: 

De gebruiker zet bij post 101010 het postkenmerk "Verkoop fixeren" 

De gebruiker wijzigt het verkoop bedrag van post 101010 van 130.00 naar 120,00 

 

 

Resultaat na uitvoeren actie 

Er wordt een post "Verschil gefixeerde verkoop posten" aangemaakt welke het verschil weergeeft van 

10.00. 

De 10.00 euro, is het verschil tussen wat het verkoopbedrag is en wat het verkoopbedrag had 

moeten zijn op basis van de staart opslagen. 
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Het verschil á 10.00 euro dat ontstaan is kan weer opnieuw verdeeld worden over andere staartposten 
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2.5 Nieuw: Kortingen toepassen over een selectie van kostensoorten/middelen 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW / B&U / België  / ID 

 

2.5.1 Beschri jv ing /  doel  

De functie "Bewerk kostprijzen" is toegevoegd aan de standaard overzichten "Kostensoorten" / 

"Kostensoort/middelen" en "middelen".  

De functie kan opgestart worden via de knop links boven in het venster. 

Via deze functie kunnen de kostenkorting en kosteneenheidsprijs worden bewerkt van de regels welke 

zichtbaar zijn in het overzicht. 

Om een bepaald deel van de regels te wijzigen kan er gefilterd worden. De functie wordt alleen 

toegepast op de regels die zichtbaar zijn in het overzicht.  

 

Deze functie kan gebruikt worden voor de volgende situaties: 

 

1: In bepaalde gevallen denkt de calculator nog kortingen te kunnen verkrijgen bij een leverancier. 

Het specificeren van deze kortingen is bewerkelijk. 

Deze moeten namelijk handmatig bij iedere kostensoorten en kostensoort-middel combinaties worden 

ingevoerd. Met de nieuwe functie kan nu in één keer een selectie worden gewijzigd. 

 

2: In een bedrijf wil men middelprijzen voor een leverancier in de moederbegroting in 1 keer met een 

percentage ophogen. 

Dit omdat bekend is dat deze leverancier de prijzen aan het begin van het jaar gaat verhogen. Dit is nu 

zeer bewerkelijk. Met de nieuwe functie kan nu in één keer een selectie worden gewijzigd. 

 

 

2.5.2 Gedrag /  werk ing 

Menupad:  [Calculatievenster] > Standaarden > Kostensoorten  

  [Calculatievenster] > Standaarden > Middelen  

  [Calculatievenster] > Standaarden > Kostensoorten/middelen 

 

De functie "Bewerk kostprijzen"  toegevoegd als knop. 
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Gedrag in dialoog "Bewerken kostprijzen" 

 

 
 

Te bewerken veld 

- Er kan gekozen worden voor "eenheidsprijs" of "korting' 

 

Waarde 

- Verhogen/verlagen met percentage 

De waarde van het veld wordt verhoogd met het ingevoerde percentage (als een negatief getal wordt 

ingevoerd wordt de waarde verlaagd)  

 

- Verhogen/verlagen met waarde 

De waarde van het veld wordt verhoogd met de ingevoerde waarde (als een negatief getal wordt 

ingevoerd wordt de waarde verlaagd)  

 

- Wijzigen in:  

De waarde van het veld wordt vervangen door de ingevoerde waarde  

 

- Velden met waarde 0,00 overslaan 

Als deze optie wordt aangevinkt worden de velden met een waarde van 0,00 niet meegenomen in de 

bewerking  

 

Afronding 

De bewerkte velden kunnen worden afgerond naar een op te geven waarde. De waarde kan omhoog, 

omlaag of neutraal (door het programma bepaald) worden afgerond. 
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2.5.3 Voorbeeld 

 

Uitgangssituatie: 

Menupad:  [Calculatievenster] > Standaarden > Kostensoorten/middelen 

Er is een calculatie met kostensoort-middelen. 

Gewenst is om in één keer de eenheidsprijs van de middelen van een specifieke leverancier 210 op te 

hogen met 10% 

 

 

 

Uitvoeren functie: 

De gebruiker maakt een filter op leverancier 210 met de filter opties in het venster 
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De gebruiker start de functie "Bewerken kostprijzen" op en voert de volgende waarden in. 

 

 

Resultaat na uitvoeren actie 

De eenheidsprijzen van de opgegeven selectie is met 10% opgehoogd. 
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2.6 Nieuw: De normprijs van een post altijd berekenen o.b.v. bovenliggende hoeveelheid 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: B&U / België  / ID 

 

2.6.1 Beschri jv ing /  doel  

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

Vanaf nu wordt de "normprijs van een post" altijd berekend o.b.v. de bovenliggende hoeveelheid. 

Indien de bovenliggende hoeveelheid nul is, dan wordt de berekening uitvoert o.b.v. de hoeveelheid 

van de post zelf. 

 

Dit gedrag is geïntroduceerd voor de volgende casus: 

Tot dusver werd de "normprijs van een post" alleen berekend o.b.v. de hoeveelheid van de 

bovenliggende post wanneer deze postafhankelijk is gemaakt. De wens is om deze berekening ook toe 

te passen voor posten welke niet postafhankelijk is. Het doel hiervan is dat een calculator bij bepaalde 

posten wel een beeld heeft wat de normprijs is. Deze normprijs wordt door de calculator gebruikt voor 

controle. 

 

2.6.2 Voorbeeld  

 

Berekening post 21, 21.01 en 21.01.01  > Totaal / hv bovenliggende post = normprijs 

 

Post 21  = 7000 / 1  =  7000,00 

Post 21.01 = 7000 / 2  =  3500,00 

Post 21.01.01 = 4000 / 10 =    400,00  
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2.7 Nieuw: Melding bij overschrijven berekende onderbouwingsregel door slepen 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW / B&U / België  / ID 

 

2.7.1 Beschri jv ing /  doel  

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Posten / Onderbouwing  

 

Vanaf nu ontstaat bij het overschrijven van een onderbouwingsregel (via een sleep actie) de melding 

"Het totaal bedrag van de regel wordt verwijderd. Wilt u doorgaan?". Bij deze melding kan gekozen 

worden voor "Ja" of " Nee".  

Genoemde gedrag is geïntroduceerd om te voorkomen dat de gebruiker onbewust een reeds 

gecalculeerde onderbouwingsregel per ongeluk overschrijft. 

 

 

2.7.2 Voorbeeld 

Uitvoeren functie: 

Via een sleep of kopiëren door slepen wordt onderbouwingsregel 00160 op onderbouwing 00124 

gesleept. 

 

 

Resultaat na uitvoeren actie 

Er ontstaat een vraag. 
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2.8 Nieuw: Berekende hoeveelheid bij postafhankelijkheid kunnen aanpassen 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW / B&U / België  / ID 

 

2.8.1 Beschri jv ing /  doel  

Vanaf nu is het mogelijk om de berekende hoeveelheid van een postafhankelijke post aan te passen.  

Na het handmatig aanpassen van de berekende hoeveelheid wordt de norm terug gerekend.  

De norm wordt dan berekend op basis van de bovenliggende hoeveelheid en de ingevoerde 

hoeveelheid van de postafhankelijke post. 

 

Dit gedrag is geïntroduceerd voor de volgende casus: 

Er zijn situaties waarbij je de berekende hoeveelheden wilt afronden naar hele getallen. Bijvoorbeeld 

op twee decimalen. Dit kan nu door de desgewenste waarde in de kolom hoeveelheid in te vullen. 

 

2.8.2 Gedrag /  werk ing 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

Berekening bij invoeren hoeveelheid bij postafhankelijkheid 

Norm incl =     Hoeveelheid post / Hoeveelheid bovenliggende post 

 

Berekening bij invoeren norm bij postafhankelijkheid 

Hoeveelheid post =  Hoeveelheid bovenliggende post x (norm incl) 

 

 

2.8.3 Voorbeeld wi jz igen hoeveelheid 

 

Uitgangssituatie: 

Er is een calculatie met een postafhankelijke post 21.01.02 

 

 

Uitvoeren functie: 

De gebruiker wijzigt van post 21.01.02 de "Hoeveelheid" van 5.8025 naar 6.00 

 

Resultaat na uitvoeren actie 

De norm van de postafhankelijke post wordt terug gerekend 

Norm incl  =  Hoeveelheid post / Hoeveelheid bovenliggende post 

0.56872  =  10.55                /   6 
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2.8.4 Voorbeeld wi jz igen norm 

 

Uitgangssituatie: 

Er is een calculatie met een postafhankelijke post 21.01.02 

 

 

Uitvoeren functie: 

De gebruiker wijzigt van post 21.01.02 de "Norm" van 0.55 naar 0.60 

 

Resultaat na uitvoeren actie 

De hoeveelheid van de postafhankelijke post wordt terug gerekend 

Hoeveelheid post =  Hoeveelheid bovenliggende post x  (norm incl) 

6.33    = 10.55     x  0.6 
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2.9 Diverse aanpassingen 

 

2.9.1 Performance verbetering bi j  toevoegen/verwijderen van posten/onderbouwingen 

Call:  n.v.t. 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Posten/ Onderbouwing 

 

In een specifieke situatie kon het toevoegen van posten/onderbouwingen lang duren. De performance 

hiervan is nu verbeterd. 

Genoemde kwam met name voor in calculaties met veel posten, een staart en een verkoopkolom.  

 

2.10 Foutoplossingen 

 

2.10.1  Bi j  importeren CUF4 werden soms correct ie  regels aangemaakt 

Call:  12874 

Menupad:  [Calculatievenster] > Bestand > Import > Cuf4 

In een specifieke situatie werden na het importeren van een CUF4 bestand correctie regels 

aangemaakt in de calculaties. Het gevolg was dat de aanneemsom hierdoor op 0 werd gezet. 

 

 

2.10.2  Staartpost  werd n iet  doorgerekend bi j  wi jz igen postkenmerk stelpost 

Call:  n.v.t. 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

Een staartpost kan berekend worden op basis van de posten met het kenmerk "Stelpost". Wanneer bij 

een post het kenmerk "Stelpost' werd gezet, dan werd de staartpost niet altijd doorgerekend. Vanaf nu 

gebeurt dit wel. 

 

 

2.10.3  Bi j  gebruik van een p loegen werd niet  juist  omgegaan met vreemde valuta 

Call:  n.v.t. 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > posten 

Vanaf nu wordt bij gebruik van een ploeg in de onderbouwing, de juiste eenheidsprijs berekend bij 

gebruik van verschillende valuta's in een ploeg. 

 

2.10.4  Staartpost  welke berekend was op basis  van "hoeveelheid" werd nie t  juist  berekend bi j  

ploeg in p loeg 

Call:  n.v.t. 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Posten > Staartposten  

 

Het is mogelijk om een staartpost te laten berekenen op basis van een kostensoort type. (bijvoorbeeld 

alle personeel). Tevens kan bij deze staartpost opgegeven worden dat deze berekend moet worden op 

basis van hoeveelheid. Vanaf nu wordt deze staartpost juist berekend bij gebruik van ploegen en ploeg 

in ploegen. 

2.10.5  Access Violat ion bi j  het  verwi jderen van een s taartpost 

Call:  n.v.t. 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

Bij het verwijderen van een staartpost en het hierna selecteren van een andere niet staartpost, 

ontstond een Access Violation. Dit is opgelost. Genoemde variant was van toepassing wanneer het 

uitgesteld doorrekenen van de staart was geactiveerd en bij het omslaan van de staart gekozen was 

voor gespecificeerd staartposten omslaan. 



 

  

              46 : 89 

  

3 Update naar versie 4.3.1 (d.d. 3 juli 2013) 

3.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 

Bestemd voor:   applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW 

 

3.1.1 Beschri jv ing /  doel   

 

Het CROW / overheid heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 april 2013 de ARW 2012 van toepassing moet 

zijn voor nieuwe bestekken. 

Genoemde heeft tot gevolg dat het inschrijfbiljet en voorblad van de RAW-inschrijfstaat rapportage 

anders is dan het inschrijfbiljet en voorblad van vóór de ARW 2012. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn dat het KVK-nummer, de naam + functie van de inschrijvers en de 

omschrijving van het perceel getoond moeten worden op het inschrijfbiljet van de RAW-inschrijfstaat. 

Om genoemde te kunnen ondersteunen is het mogelijk gemaakt om deze gegevens vast te leggen in 

een calculatie, zodat deze geprint kunnen worden op de RAW-inschrijfstaat. 

 

Rapportages 

Met deze update zijn het volgende rapportagebestand uitgeleverd: 

• "raw-inschrijfstaat.cxr" 

• "raw-inschrijfstaat ARW 2005.cxr" 

 

De rapportage "raw-inschrijfstaat.cxr" kan gebruikt worden voor inschrijvingen volgens de ARW 2012. 

De rapportage "raw-inschrijfstaat ARW 2005.cxr" kan gebruikt worden voor inschrijvingen volgens de 

ARW 2005 / ARW2004 / UAR 2001. 

 

Importeren bestekken (.rsx) 

Menupad [Calculatievenster] > Bestand > Import > RAW-bestek 

 

Binnenkort zullen de bestekschrijf software programma's bestekken genereren volgens de nieuwe eisen 

van de ARW 2012. 

Genoemde heeft tot gevolg dat de (xml)structuur van deze bestekken anders is dan de ARW 2005 

bestekken. 

Een bestek welke aangeleverd is volgens de ARW 2005 eisen heeft versie nummer 1.4 

Een bestek welke aangeleverd is volgens de ARW 2012 eisen heeft versie nummer 1.5 

Bij het importeren van een bestek wordt hierop gecontroleerd. Beide versies kunnen ingelezen worden. 
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Importeren en exporteren inschrijfstaat (.zsx) 

 

Menupad [Calculatievenster] > Bestand > Import > RAW-inschrijfstaat 

Op dit moment worden inschrijfstaten (.zsx) bestanden geïmporteerd welke opgemaakt zijn volgens 

de ARW 2005 en ARW 2012. 

 

Menupad [Calculatievenster] > Bestand > Export > RAW-inschrijfstaat 

Op dit moment worden alleen inschrijfstaten (.zsx) bestanden geëxporteerd welke opgemaakt zijn 

volgens de ARW 2005 

In één van de volgende updates zal het exporteren van een inschrijfstaten (.zsx) volgens de ARW2012 

beschikbaar gesteld worden. 

 

 

 

Welke rapportages kunnen gebruikt worden voor welke bestekken/inschrijfstaten 

 

Bestandsformaat     Rapportage 

 

Raw bestek ARW 2012  (.rsx versie 1.5) "raw-inschrijfstaat.cxr" van update 4.3.1 

Inschrijfstaat ARW 2012   (.zsx versie 1.5) "raw-inschrijfstaat.cxr" van update 4.3.1 

 

Raw bestek ARW2005  (.rsx versie 1.4) "raw-inschrijfstaat ARW 2005.cxr" van update 4.3.1 

Inschrijfstaat ARW2005 (.zsx versie 1.4) "raw-inschrijfstaat ARW 2005.cxr" van update 4.3.1 

 

Raw bestek ARW2005 (.rsu)    "raw-inschrijfstaat ARW 2005.cxr" van update 4.3.1 

Inschrijfstaat ARW2005 (.zsu)    "raw-inschrijfstaat ARW 2005.cxr" van update 4.3.1 
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3.1.2 Instel l ing(en) 

 

Nieuwe velden bij de eigenschappen 

Menupad [Calculatievenster] > Bestand  > Eigenschappen 

 

T.b.v. de RAW-Inschrijfstaat rapportage volgens de ARW 2012 zijn bij de eigenschappen van een 

calculatie de volgende velden toegevoegd.  

• KVK nummer inschrijver A 

• KVK nummer inschrijver B 

• KVK nummer inschrijver C 

• Functie inschrijver A 

• Functie inschrijver B 

• Functie inschrijver C 

• Omschrijving perceel 
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Nieuwe opties in printdialoog RAW-inschrijfstaat 

Menupad [Calculatievenster] > Bestand  > Afdrukken > RAW-inschrijfstaat 

 

Aan de printdialoog voor de RAW-inschrijfstaat zijn voor het inschrijfbiljet de "KVK-nummer" en 

"Functie" toegevoegd. 

 

 

 

 

Gedrag in printdialoog en de eigenschap velden 

• Bij KVK nummer kan het KVK nummer van de inschrijvers A, B en C ingevuld worden. 

• Het KVK-nummer van Inschrijver A wordt automatisch gevuld bij het aanmaken van een nieuwe 

calculatie met het KVK nummer van het bedrijf waar de calculatie wordt aangemaakt. 

• Bij Functie kan de functie van de inschrijver ingevuld worden 
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3.1.3 RAW inschri j fstaat  rapportage 

3.1.3.1 Beschr i jv ing /  doel  

Menupad [Profielenvenster]  > Selecteren profiel > Opties > Rapportages 

 

Om een juiste RAW-inschrijfstaat rapportage volgens de ARW 2012 te genereren, is een nieuwe versie 

van de “raw-inschrijfstaat.cxr” beschikbaar gesteld. Deze rapportage kan alleen gebruikt worden voor 

inschrijvingen volgens de ARW 2012.  Dit geldt voor calculaties welke zijn gevuld met een bestek versie 

1.5 of inschrijfstaat versie 1.5. 

 

3.1.3.2 Koppelen aan p rof ie l  

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Rapportages 

 

TOEVOEGEN 

Voor er gebruikt gemaakt kan worden van de rapportage, moet deze aan een profiel worden gekoppeld. 

 

1. Selecteer in het profielenvenster een profiel.(bijvoorbeeld GWW003) 

2. Open de dialoog waarin de rapportages aangemaakt kunnen worden (Menupad: Opties > 

Rapportages). 

3. Voeg een regel toe met de toevoeg knop of <insert>. 

4. Voer een code en een omschrijving in. (bijvoorbeeld GWW003_001, RAW-inschrijfstaat) 

5. Selecteer als printdialoog "Inschrijfstaat". 

6. Kies in het contextmenu voor "Importeer rapport". 

7. Zoek via de verkenner het bestand: "raw-inschrijfstaat.cxr" op. Deze is te vinden in de map: 

"WECAPXE/Rapportage" directory. 

8. Sluit de dialoog met opslaan. 

 

VERVANGEN 

Het is ook mogelijk om een bestaande rapportage te vervangen. 

Volg bovenstaande instructie en sla stap 3 t/m 5 over. 

 

3.1.3.3 Afdrukken 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Afdrukken 

 

Nadat de rapportage is gekoppeld aan het profiel kan bij elke calculatie die is aangemaakt met dit 

profiel, de gekoppelde rapportage gebruikt worden: 

 

1. Kies voor 'Rapportage'. 

2. Selecteer de rapportage in het keuzemenu. 

 

3. Druk op 'OK'. 
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4. De printdialoog verschijnt. 

 

 

Door middel van de opties op de printdialoog kan de rapportage op een aantal onderdelen worden 

gestuurd. 

 

3.1.3.4 Pr in tonderdelen 

Op de volgende pagina’s wordt kort ingegaan op de print onderdelen "Inschrijfsbiljet" en "Voorblad" 
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3.1.3.4.1 Inschrijfsbil jet  pagina 1 

 

BESCHRIJVING     LABEL BIJ EIGENSCHAPPEN CALCULATIE / PRINTDIALOOG 

1: Besteknummer + toelichting    [Inschrijfbiljet-tekst 1] 

2: Naam bedrijf, Plaats, KVK nummer inschrijver A [Naam inschrijver A], [Plaats inschrijver A], [KVK nummer inschrijver A] 

3: Naam bedrijf ,Plaats, KVK nummer inschrijver B [Naam inschrijver B], [Plaats inschrijver B], [KVK nummer inschrijver B] 

4: Naam bedrijf, Plaats, KVK nummer inschrijver C [Naam inschrijver C], [Plaats inschrijver C], [KVK nummer inschrijver C] 

5: Besteknummer + Omschrijving bestek  [Inschrijfbiljet-tekst 2] 

6: Omschrijving van het perceel   [Omschrijving perceel] 

7: RAW bepaling     [RAW versie nummer] 
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3.1.3.4.2        Inschri jfsbil jet  pagina 2 

 

BESCHRIJVING    LABEL BIJ EIGENSCHAPPEN CALCULATIE / PRINTDIALOOG 

8:   Aanbestedingsregelement  [Inschrijfbiljet-tekst 3] 

9:   Ondertekendatum + Onderteken plaats [Afdrukdatum] + [Plaats bedrijf] 

10: Naam persoon inschrijver A  Nog niet beschikbaar  

11: Functie inschrijver A   [Functie inschrijver A] 

12: Naam persoon inschrijver B  Nog niet beschikbaar 

13: Functie inschrijver B   [Functie inschrijver B] 

14: Naam persoon inschrijver C  Nog niet beschikbaar 

15: Functie inschrijver C   [Functie inschrijver C] 
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3.1.3.4.3 Voorblad Inschrijfstaat 

 

BESCHRIJVING     LABEL BIJ EIGENSCHAPPEN CALCULATIE / PRINTDIALOOG 

13: Naam bedrijf en plaats inschrijver A  [Naam inschrijver A], [Plaats inschrijver A], [KVK nummer inschrijver A] 

14: Naam bedrijf en plaats, inschrijver B  [Naam inschrijver B], [Plaats inschrijver B], [KVK nummer inschrijver B] 

15: Naam bedrijf en plaats, inschrijver C  [Naam inschrijver C], [Plaats inschrijver C], [KVK nummer inschrijver C] 
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3.1.4 RAW inschri j fstaat  rapportage ARW 2005 

3.1.4.1 Beschr i jv ing /  doel   

Menupad [Profielenvenster]  > Selecteren profiel > Opties > Rapportages 

 

Om een juiste RAW-inschrijfstaat rapportage volgens de ARW 2005 te genereren, is een nieuwe versie 

van de “raw-inschrijfstaat ARW2005.cxr” beschikbaar gesteld. Deze rapportage kan alleen gebruikt 

worden voor inschrijvingen volgens de ARW 2005 / ARW2004 / UAR 2001. 

De rapportage werkt hetzelfde als de RAW-inschrijfstaat.cxr welke uitgeleverd was vóór de installatie 

van deze update, echter heeft deze een andere naam gekregen omdat de ARW2012 nu van kracht is. 

 

 

3.1.4.2 Koppelen aan p rof ie l  

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Rapportages 

 

TOEVOEGEN 

Voor er gebruikt gemaakt kan worden van de rapportage, moet deze aan een profiel worden gekoppeld 

waar gebruik moet worden gemaakt van de rapportage. 

 

1. Selecteer in het profielenvenster een profiel. 

2. Open de dialoog waarin de rapportages aangemaakt kunnen worden (Menupad: Opties > 

Rapportages). 

3. Voeg een regel toe met de toevoeg knop of <insert>. 

4. Voer een code en een omschrijving in. 

5. Selecteer als printdialoog "Inschrijfstaat". 

6. Kies in het contextmenu voor "Importeer rapport". 

7. Zoek via de verkenner het bestand: "raw-inschrijfstaat ARW2005.cxr" op. Deze is te vinden in 

de map: "WECAPXE/Rapportage" directory. 

8. Sluit de dialoog met opslaan. 

 

VERVANGEN 

Het is ook mogelijk om een bestaande rapportage te vervangen. 

Volg bovenstaande instructie en sla stap 3 t/m 5 over. 

 

 

 

3.1.4.3 Afdrukken 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Afdrukken 

Nadat de rapportage is gekoppeld aan het profiel kan bij elke calculatie die is aangemaakt met dit 

profiel, de gekoppelde rapportage gebruikt worden. 
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3.2 Nieuw: Vrije-inschrijfstaat excl commentaarpost in staart en 0 waarden 

Bestemd voor:   applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW 

 

3.2.1 Beschri jv ing /  doel   

Call(s):  14704 

 

Deze rapportage is om een inschrijfstaat af te drukken zonder rekening te houden met de niveaus.  

De rapportage werkt hetzelfde als de reeds bestaande "vrije inschrijfstaat". 

Specifiek voor deze rapportage is een uitzondering gemaakt. 

Deze rapportage drukt geen staart posten af met het kenmerk "Commentaar" en toont geen 0 waarden 

bij posten. 

 

De rapportage bestaat uit 3 onderdelen: 

• Postenblad 

• Staartblad 

 

Met deze update wordt het volgende rapportagebestand uitgeleverd: 

• "Vrije-inschrijfstaat excl commentaarpost in staart.cxr" 

 

3.2.2 Koppelen aan prof ie l  

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Rapportages 

 

Voor er gebruikt gemaakt kan worden van de rapportage, moet deze rapportage aan een profiel worden 

gekoppeld waar gebruik moet worden gemaakt van de rapportage. 

1. Selecteer in het profielenvenster het profiel. (Bijvoorbeeld GWW003) 

2. Open de dialoog waarin de rapportages aangemaakt kunnen worden (Menupad: Opties > 

Rapportages). 

3. Voeg een regel toe met de toevoegknop of <insert>. 

4. Voer een code en een omschrijving in. 

5. Selecteer als printdialoog "Geen". 

6. Kies in het contextmenu voor "Importeer rapport". 

7. Zoek via de verkenner het bestand: "Vrije-inschrijfstaat excl commentaarpost in staart.cxr" op. 

Deze is te vinden in de map: "WECAPXE/Rapportage" directory. 

8. Sluit de dialoog met opslaan. 

 

3.2.3 Afdrukken 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Afdrukken 

Nadat de rapportage is gekoppeld aan het profiel kan bij elke calculatie welke is aangemaakt met dit 

profiel, de rapportage gebruikt worden: 

 

1. Kies voor 'Rapportage'. 

2. Selecteer de rapportage in het keuzemenu. 

 

3. Druk op 'OK'. 
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3.2.4 Printonderdelen 

Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende printonderdelen 

 

3.2.4.1 Posten 

Voorbeeld posten blad 

- alle niveau van de calculatie worden afgedrukt. 

- bij de posten zonder hoeveelheid of waarde 0 wordt niets afgedrukt. 

 

 

3.2.4.2 Staar t  

Voorbeeld staart blad 

- alle niveau van de calculatie worden afgedrukt. 

- bij de staart posten zonder hoeveelheid of waarde 0 wordt niets afgedrukt. 

- commentaarposten worden niet afgedrukt. 
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3.3 Diverse aanpassingen 

 

3.3.1 Onderdeel  totaal  posten meerekenen in 919990 staartpost 

Call:  587, 531 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Posten > Staart 

 

In RAW calculaties is de post 919990 aanwezig (Totaal eenmalige kosten) 

Deze post is een informatieve subtotaal telling welke het totaal bedrag toont van de staartposten 

910000 t/m 919989. 

Deze staartpost heeft in de calculatie het kenmerk "Commentaar" dus deze post wordt niet in de 

aanneemsom berekend. 

 

In de situatie dat in de range van de staartposten 910000 t/m 919989 een post aanwezig is met het 

postkenmerk "Onderdeel totaal" dan werd deze post niet meegerekend in deze range. 

Het gevolg was dat het bedrag van de 919990 posten niet klopte. 

 

Vanaf nu worden de staartposten van het type onderdeel totaal ook mee gerekend bij deze 919990 

staartpost. 

Genoemde is van toepassing als de post 919990 aan de volgende criteria voldoet: 

• RAW-systematiek (instelling 130) = Ja 

• Postcode = 919990 

• Postkenmerk = commentaar 

• Postkenmerk = Opslag > Van t/m post 

 

 

3.3.2 Stadium van een calculat ie  /  meerwerkbon pr inten en tonen in calculat ie  

Call:  592 

Menupad: [Calculatievenster]  

 

Vanaf nu kan de omschrijving van het stadium van een calculatie / meerwerkbon getoond worden in de 

kop. 

Genoemde kan gedaan worden met de volgende aanroep in de kop: 

[calculatie."stadiumomschrijving"] 

 

 
 

Tevens kan het stadium geprint worden met een fast-reports rapportage. 

Het volgende attribuut kan hiervoor gebruikt worden: [calculatie."stadiumomschrijving"] 
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3.3.3 Bi j  verkoop kolom vul len vanuit  kostpri js ,  s te lposten,  eenheidsposten,  commentaar en 

gef ixeerde posten uits lui ten.  

Call:  n.v.t. 

Menupad: [Calculatievenster] > Extra > Staart posten omslaan 

 

Het is mogelijk om in een calculatie, staart opslagen om te slaan over de verkoopposten. Voordat de 

staart omgeslagen wordt, is het mogelijk om eerst de gegevens in de verkoopkolom gelijk te stellen aan 

de kostprijs kant. Na deze actie wordt de staart omgeslagen. 

Soms is het wenselijk om niet alle gegevens in de verkoopkolom gelijk te stellen aan de kostenkant. 

Bijvoorbeeld de verkoop hoeveelheden/bedragen van een stelpost. Voor een stelpost kan bijvoorbeeld 

een bepaalde verkoopprijs afgesproken zijn voor een opdrachtgever. Deze wordt dan handmatig 

ingevuld in de verkoopkolom. 

 

Vanaf nu worden de afgeprijsde verkoopgegevens welke het postkenmerk "Stelpost", "Commentaar", 

"Eenheidspost" of "Verkoop fixeren" niet meer verwijderd bij het omslaan van de staart.  
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3.4 Foutoplossingen 

 

3.4.1 Het was nie t  mogel i jk  om een bestek "staat  van meer en minderwerk"  in te  lezen 

Call:  14960 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Import > RAW-Bestek. 

 

In een specifieke situatie was het niet mogelijk om een bestek van het type "Staat van meer en 

minderwerk" in te lezen. 

Bij de import ontstond de melding "Fout bij inlezen bestek". 

Vanaf nu kan dit bestek wel ingelezen worden. 

 

 

3.4.2 Bi j  importeren van bestek ontstond soms een Access violat ion 

Call:  13921 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Import > RAW-Bestek. 

Menupad: [Calculatievenster] > Extra > Vullen vanuit bestek 

 

In een specifieke situatie ontstond bij het vullen van een calculatie vanuit het bestek een Access 

Violation. Het gevolg was dat de calculatie niet gevuld kon worden vanuit het bestek. Genoemde was 

van toepassing wanneer in een calculatie reeds een staart aanwezig was en een bestek met activiteiten 

in de staartposten. 

 

 

3.4.3 Activ i te i ten van een s taartpost werden geëxporteerd in een inschri j fstaat  ( .zsx)  

Call:  15057 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Export > RAW-Inschrijfstaat (ZSX) 

Wanneer in een calculatie onder een staartpost (6 cijferig eindigt op een 0) een activiteit aanwezig was 

met 6 karakter, dan werd deze activiteit ook geëxporteerd naar een inschrijfstaat. Het gevolg hiervan 

was dat deze inschrijfstaat niet meer geïmporteerd kon worden in Wecap XE en andere software 

pakketten. 

 

 

3.4.4 Hoeveelheid van post 919990 werd nie t  a l t i jd juist  berekend na  importeren raw-inschri j fstaat  

( .zsx) 

Call:  15057 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Import > RAW-Inschrijfstaat (ZSX) 

Wanneer een RAW-inschrijfstaat (.zsx) werd geïmporteerd, werd bij post 919990 de kolom hoeveelheid 

(kosten) gevuld met de hoeveelheid welke aanwezig was in het .zsx bestand. Door genoemde klopt het 

bedrag bij deze post niet. Dit omdat deze 919990 post normaal gesproken een berekende post is welke 

Wecap XE zelf berekend. Vanaf nu wordt bij deze post de kolom hoeveelheid (kosten) gevuld met 100 

waardoor deze post weer juist door het systeem berekend wordt 

 

 

3.4.5 Post met  kenmerk "Eenheidspost"  werd meegerekend in  aanneemsom inclusief  btw 

Call:  n.v.t. 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

Een post met kenmerk "Eenheidspost" werd meegerekend in aanneemsom inclusief btw. Dit was 

onjuist. 
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3.4.6 Postkenmerken werden niet  terug gezet  na u itvoeren van undo 

Call:  n.v.t. 

Menupad:  [Calculatievenster] > Beeld > Post informatie 

 

Het is mogelijk om een selectie van posten in één keer een postkenmerk mee te geven. Wanneer na 

het uitvoeren van deze actie op "Undo" werd geklikt, werd alleen van de eerste post van de selectie 

welke aangepast was, het postkenmerk teruggezet zoals dat was. 
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4 Update naar versie 4.2.0 (d.d. 12 april 2013) 

4.1 Nieuw: Zet kenmerk bewaking op basis van lengte code 

Bestemd voor:     applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche:  GWW / B&U / België  / ID 

 

4.1.1 Beschri jving /  doel 

Call(s):  n.v.t. 

Er is een nieuwe functie " Zet kenmerk bewaking op basis van lengte code" toegevoegd in het 

calculatie menu onder "Extra". Met deze functie is het mogelijk om de calculatie structuur geschikt te 

maken om de calculatie in te kunnen lezen in Ticon Cost Control. 

 

Deze functie is geïntroduceerd voor de volgende casus: 

Het kiezen van de methode van bewaken gebeurt bij het inlezen van een calculatie in Ticon Cost 

Control. Dit gebeurt door een keuze te maken o.b.v. aantal karakters van een post codering. Men heeft 

hierbij geen inzicht of deze gekozen optie wel voldoet. Waarbij het ook nog kan voorkomen dat 

bepaalde posten niet in Ticon Cost Control aankomen omdat een tak in een calculatie geen posten 

heeft die hieraan voldoen. Er is bijvoorbeeld geen kenmerk bewaking gezet op een post. Het resultaat 

is dan dat niet alle kosten in Ticon Cost Control aanwezig zijn. Om dit te voorkomen kan eerst in de 

calculatie de functie gebruikt worden om de calculatie gereed te maken voor Ticon Cost Control. 

 

4.1.2 Instell ing(en) 

 

Menupad: [Calculatievenster] > Extra  

De functie "Zet kenmerk bewaking o.b.v. lengte code" is toegevoegd aan het menu. 
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4.1.3 Gedrag /  werking 

Menupad: [Calculatievenster] > Extra > Zet kenmerk bewaking o.b.v. lengte code 

 

 
 

Gedrag: 

In de dialoog kan bij "Zet kenmerk bewaking voor posten met lengte code" het aantal karakters 

(posities) ingevoerd worden. 

Bij het klikken op "OK", krijgen alle posten welke voldoen aan het aantal ingevoerde karakters in de 

calculatie automatisch het postkenmerk "bewaking" 

 

Uitzonderingen bij uitvoeren functie  

• Wanneer in een post structuur 2x een zelfde post wordt gevonden met het zelfde aantal 

karakters, wordt het kenmerk bewaking gezet op de post op het hoogste niveau in de post 

hiërarchie. Het kenmerk bewaking mag namelijk maar één keer gezet worden in de posten 

hiërarchie. 

• Bij het zoeken naar de code en het zetten van het kenmerk worden activiteiten buiten 

beschouwing gelaten. 

• Bij uitvoering van deze functie worden eerst alle eventuele 'Bewakings' kenmerken bij de 'niet 

staatposten' gewist. 

• Staartposten worden buiten beschouwing gelaten bij het uitvoeren van deze functie. 
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4.1.4 Voorbeeld 

 

Uitgangssituatie 

Er is een calculatie welke gereed gemaakt moet worden om in te kunnen lezen in Ticon Cost Control. 

In de calculatie zijn posten aanwezig. De wens is om op alle posten te bewaken met een code van 3 

posities. 

In onderstaande situatie is dat post 101 + 102. 

 
 

Uitvoeren functie 

De functie "Zet kenmerk bewaking o.b.v. lengte code" wordt opgestart. 

In het venster wordt de waarde 3 ingevoerd. 

De gebruiker klikt hierna op "OK" 

 
 

Resultaat 

Het resultaat is dat alle posten met de 3 posities het kenmerk bewaking hebben gekregen. 
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4.2 Nieuw: Validatie of posten onder een post met kenmerk bewaking vallen 

Bestemd voor:     applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche:  GWW / B&U / België  / ID 

 

4.2.1 Beschri jving /  doel 

Call(s):  n.v.t. 

Er is een nieuwe validatie instelling 'Posten moeten onder een bewakingspost vallen" beschikbaar 

gesteld. Met deze validatie kan in een calculatie gecontroleerd worden of de posten welke in een 

calculatie aanwezig zijn het postkenmerk "bewaking" bezitten. 

 

Deze validatie is geïntroduceerd voor de volgende casus: 

Indien het proces voor inlezen van een werkbegroting in Ticon Cost Control is ingericht op basis van 

bewakingsposten (postinformatie kenmerk bewaking). Dan kan het voorkomen dat er kosten zijn welke 

niet onder een 'bewakingspost' vallen. Deze kosten worden wel in Ticon Cost Control ingelezen maar 

moeten dan handmatig nog worden verplaatst naar een bewaking element. Dit is bewerkelijk en 

ongewenst. Door vooraf in de calculatie te controleren (valideren) of deze juist is opgemaakt kan dit 

voorkomen worden. 

 

4.2.2 Instell ing(en)  

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Instellingen profiel 

  [Calculatievenster] > Extra > Calculatie instellingen 

 

Onder "Diversen profiel" > "Posten" > "Controleren op" > "Posten moeten onder een bewakingspost 

vallen" toegevoegd.  

Bij deze instelling kan gekozen worden voor: Geen controle (default) / Automatisch / Handmatig 

 

 

4.2.3 Gedrag /  werking 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > posten 

 

Wanneer de validatie instelling op "Handmatig" of "Automatisch" staat ingesteld, wordt gecontroleerd 

vanaf het diepste niveau in de posten structuur of het postkenmerk "bewaking" aanwezig is. Indien dit 

niet het geval is dan wordt dit in het venster "Validaties" weergeven met melding "Geen kenmerk 

'bewaking' op de post of op een parent-post." 

 

Uitzonderingen 

• Posten met het kenmerk activiteit worden buiten beschouwing gelaten bij het uitvoeren van 

deze validatie. 

• Staartposten worden buiten beschouwing gelaten bij het uitvoeren van deze validatie. 
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Voorbeeld: 

De instelling "Posten moeten onder een bewakingspost vallen" staat ingesteld op "Automatisch" 

Bij alle posten in de calculatie structuur wordt op het diepste niveau een validatie bolletje getoond met 

de melding. 

 
 

Door in de calculatie bij de post op het diepste niveau of bij bovenliggende post in de calculatie 

structuur het postkenmerk "bewaking" te zetten zal de validatie melding verdwijnen. 
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4.3 Nieuw: Ondersteuning MS Excel met extensie .xlsx en .xslm 

Bestemd voor:     applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche:  GWW / B&U / België  / ID 

 

4.3.1 Beschri jving /  doel 

Call(s):  446, 4805 

 

Vanaf nu is het mogelijk om in Wecap XE gebruik te maken van MS Excel bestanden met de extensie 

".xlsx" en ".xlsm'. Alle import en export functies waarbij MS Excel gebruikt kan worden zijn hierop 

uitgebreid. De MS Excel bestandstypen zijn aan te maken met MS Excel 2007 en hoger. 

 

Let op: Wanneer in een calculatie gebruik wordt gemaakt van de extensies ".xlsx" en ".xlsm", is het 

NIET mogelijk om deze bestanden te openen met MS Excel welke alleen de bestandsextensies .xls 

ondersteunen (Bijvoorbeeld MS Excel 2003). 

Bij gebruik van extensies ".xlsx" en ".xlsm", geldt dat minimaal MS Excel 2007 geïnstalleerd dient te 

zijn bij de gebruikers welke met Wecap XE werken. 

Dit om problemen te voorkomen dat calculaties met Excel bestanden corrupt raken doordat een 

gebruiker met MS Office 2003 een Calculatie probeert te wijzigen met MS Excel bestanden van het 

type ".xlsx" en ".xlsm". 

 

4.3.2 Instell ing(en) 

Menupad: [Calculatievenster] 

 

Bij de bestaande locaties kan nu ".xlsx" en ".xlsm" gekozen worden: 

 
 

Imports bij functies 

• Beeld > Import Excel (CTRL+9) 

• Beeld > Spreadsheets  (CTRL+0) 

• Beeld > Kentallen (CTRL+7) 

 

Import en export functies bij standaarden 

• Standaarden > Kostensoorten 

• Standaarden > Middelen 

• Standaarden > Leveranciers 
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• Standaarden > Kostensoorten/Middelen 

• Standaarden > Eenheden 

• Standaarden > Variabelen 

• Standaarden > Valuta's 

• Standaarden > BTW 

• Standaarden > Sortering 

 

Export calculatie 

• Bestand > Export > MS- Excel 
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4.4 Nieuw: Introductie ARW 2012 

Bestemd voor:   applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW 

 

4.4.1 Beschri jving /  doel 

Call(s):  n.v.t. 

 

Het CROW / overheid heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 april 2013 de ARW 2012 van toepassing moet 

zijn voor nieuwe bestekken. 

Genoemde heeft tot gevolg dat het inschrijfbiljet van de RAW-inschrijfstaat rapportage anders is dan de 

inschrijfbiljetten van voor de ARW2012. 

 

De belangrijkste wijzigingen is dat het KVK-nummer en de functie van de inschrijvers getoond moeten 

worden op het Inschrijfbiljet van de RAW-inschrijfstaat. 

Om genoemde te kunnen ondersteunen is het mogelijk om deze gegevens vast te kunnen leggen in 

een calculatie zodat deze geprint kunnen worden op de RAW-inschrijfstaat. 

 

Op dit moment is het nog onduidelijk of de RAW-inschrijfstaat rapportage staand of een liggende print 

moet worden. De RAW-inschrijfstaat rapportage is hier nog niet op aangepast. Wanneer het CROW 

uitsluitsel heeft gegeven heeft hoe de RAW-inschrijfstaat gepresenteerd moet worden zal er een nieuwe 

RAW inschrijfstaat rapportage geleverd worden welke voldoet aan de ARW2012 opmaak. 

 

Zie onderstaande voorbeeld van Model G van het Inschrijfbiljet volgens de ARW2012  

(bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/richtlijnen/2013/02/20/aanbestedingsreglement-werken-2012.html) 
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4.4.2 Instell ing(en)  

 

Nieuwe velden bij de eigenschappen 

Menupad [Calculatievenster] > Bestand  > Eigenschappen 

 

T.b.v. de RAW-Inschrijfstaat rapportages zijn bij de eigenschappen van een calculatie de volgende 

velden toegevoegd.  

• KVK nummer inschrijver A 

• KVK nummer inschrijver B 

• KVK nummer inschrijver C 

• Functie inschrijver A 

• Functie inschrijver B 

• Functie inschrijver C 
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Nieuwe opties in printdialoog RAW-inschrijfstaat 

Menupad [Calculatievenster] > Bestand  > Afdrukken > RAW-inschrijfstaat 

 

Aan de printdialoog voor de RAW-inschrijfstaat zijn voor het inschrijfbiljet de "KVK-nummer" en 

"Functie" toegevoegd. 

 
 

 

Gedrag in printdialoog en de eigenschap velden 

 

• Bij KVK nummer kan het KVK nummer van de inschrijvers A, B en C ingevuld worden. 

• Bij Functie kan de functie van de inschrijver ingevuld worden. 
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4.5 Nieuw: RAW Inschrijfstaat Meer- minderwerk  

Bestemd voor:   applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW 

 

4.5.1 Beschri jving /  doel 

Call(s):  9251, 594, 7597 

 

Deze rapportage kan als Meer- minderwerk rapport gebruikt worden voor de opdrachtgever. Het is  

bruikbaar voor calculaties welke opgebouwd zijn volgens de methoden in de GWW (RAW-werk) 

 

De rapportage bestaat uit 3 onderdelen: 

• Voorblad 

• Postenblad met meer / minderwerk "Posten" 

• Staartblad met "Staartposten" 

 

Met deze update wordt het volgende rapportagebestand uitgeleverd: 

• raw-inschrijfstaat-meer-minderwerk.cxr 

 

4.5.2 Koppelen aan prof iel  

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Rapportages 

 

Voor er gebruikt gemaakt kan worden van de rapportage, moet deze rapportage aan een profiel worden 

gekoppeld waar gebruik moet worden gemaakt van de rapportage. 

1. Selecteer in het profielenvenster het profiel. (Bijvoorbeeld GWW003) 

2. Open de dialoog waarin de rapportages aangemaakt kunnen worden (Menupad: Opties > 

Rapportages). 

3. Voeg een regel toe met de toevoegknop of <insert>. 

4. Voer een code en een omschrijving in. 

5. Selecteer als printdialoog "Geen". 

6. Kies in het contextmenu voor "Importeer rapport". 

7. Zoek via de verkenner het bestand: "raw-inschrijfstaat-meer-minderwerk.cxr" op. Deze is te 

vinden in de map: "WECAPXE/Rapportage”. 

8. Sluit de dialoog met opslaan. 

 

 

4.5.3 Afdrukken 

Menupad: [Calculatievenster] > Bestand > Afdrukken 

Nadat de rapportage is gekoppeld aan het profiel kan bij elke calculatie welke is aangemaakt met dit 

profiel, de rapportage gebruikt worden: 

 

1. Kies voor 'Rapportage'. 

2. Selecteer de rapportage in het keuzemenu. 

 
3. Druk op 'OK'. 
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4.5.4 Printonderdelen  

 

Algemeen 

• De print ziet er op het eerste gezicht het zelfde uit als de RAW-inschrijfstaat print. 

• De werking van de kolommen: "Bestekpostnummer", "Omschrijving", "Eenheid", "Hoeveelheid 

resultaatsverplichting" en "Prijs per  eenheid in euro" is gelijk aan de kolommen in de RAW-

inschrijfstaat print. 

• De kolommen "Totaalbedrag in euro's meerwerk" en "Totaalbedrag in euro's minderwerk" 

worden getoond in plaats van de kolom:  "Totaalbedrag in Euro". 

 

Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende printonderdelen 

 

4.5.4.1 Voorblad 

Standaard wordt het "Voorblad" afgedrukt. Dit voorblad werkt hetzelfde als de RAW Inschrijfstaat. 
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4.5.4.2 Posten 

 

Gedrag 

•  Als de hoeveelheid van een post negatief is, wordt het totaalbedrag in de kolom "Totaalbedrag 

in euro's minderwerk" getoond. 

• Als de hoeveelheid van een post  positief is, wordt het totaalbedrag in de kolom "Totaalbedrag 

in euro's meerwerk" getoond. 

• Als er alleen positieve hoeveelheden aanwezig zijn in de calculatie, wordt alleen de kolom 

"Totaalbedrag in euro's meerwerk" getoond. 

•  Als er alleen negatieve hoeveelheden aanwezig zijn in de calculatie alleen de kolom 

"Totaalbedrag in euro's minderwerk" getoond. 

•  Als er zowel positieve als negatieve hoeveelheden in de calculatie voorkomen worden beide 

kolommen getoond. 

• Bij  "Subtotaal"  wordt het totaal aan meer-en of minder werk getoond van alles boven de 

staartposten.  

 

Voorbeeld posten blad bij meer en minder werk. 
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4.5.4.3 Staart  

 

Gedrag 

• Het SALDO AAN MEER/MINDERWERK is het totaal meerwerk minus het totaal minderwerk. 

Wanneer de uitkomst negatief is wordt deze getoond in de kolom "Totaalbedrag in euro's 

minderwerk". Wanneer de uitkomst positief is wordt deze getoond in de kolom "Totaalbedrag in  

euro's meerwerk".  

• Bij het bepalen of er meer en/of minder werk in de inschrijfstaat aanwezig is wordt er niet 

gekeken naar de 91 posten afzonderlijk. Er wordt gekeken naar de post 919990. Als deze niet 

aanwezig is wordt het totaal van de 91 posten bepaald. Afhankelijk of dit saldo positief dan wel 

negatief is, is het meer- dan wel minder werk. 

• De velden onder SALDO AAN MEER/MINDERWERK werken exact het zelfde zoals in de RAW 

Inschrijfstaat:  "De inschrijver(s)" is een  vaste tekst, "De <datum>" is de afdrukdatum, 

"Opgemaakt te <plaatsnaam>" en "<voorbladnaam>" komen uit de calculatie  eigenschappen / 

voorblad gegevens. 

 

Voorbeeld staart blad bij meer en minder werk. 

 

 



 

  

              77 : 89 

  

4.6 Diverse aanpassingen 

 

4.6.1 Aanpassing berekening verkooppost bij  gebruik van factor eenheidsprijs 

Call:  3981 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten > Verkoopkolom 

 

Vanaf nu wordt bij het invoeren van de factor eenheidsprijs op verkoop postniveau het totaal bedrag op 

de volgende manier berekend. 

Totaal verkooppost = hoeveelheid post * (eenheidprijs * factor eenheidsprijs) 

 

Voor deze update werd bij het invoeren van de factor eenheidsprijs de eenheidsprijs gedeeld in plaats 

van vermenigvuldigd. 

 

Let op: 

• Genoemde geldt alleen voor calculaties met een verkoop onderbouwing. 

• Het nieuwe gedrag is pas van toepassing voor calculaties welke nieuw aangemaakt worden. 

Calculaties welke aangemaakt zijn voor deze update zullen het oude gedrag hanteren. 

 

 

4.6.2 Eenheidsprijs inclusief tonen in kostensoortoverz icht op kostensoort  niveau 

Call:  n.v.t. 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Kostensoorten (CTRL+4) 

 

Vanaf nu wordt in het kostensoortoverzicht (CTRL+4) op kostensoort niveau, de eenheidsprijs incl 

getoond. De waarde wordt berekend door de volgende formule (Totaal / Hoeveelheid incl = ehp incl)  

Genoemde aanpassing is doorgevoerd omdat het mogelijk is een factor op de eenheidsprijs te geven 

bij een onderbouwingsregel en onderbouwing als ploeg. Om in dit geval de juiste gegevens te tonen bij 

de kostensoort is dit doorgevoerd. 

 

 

4.6.3 Eenheidsprijs in  kostensoortoverz icht wordt nu berekend op basis van de 

hoeveelheid inclusief  

Call:  11942 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Kostensoorten 

 

Bij gebruik van postspecifieke eenheidsprijzen bij een kostensoort, werd de eenheidsprijs in het 

kostensoortoverzicht (CTRL+4) berekend op basis van de hoeveelheid exclusief factor. Vanaf nu wordt 

de eenheidsprijs berekend op basis van de hoeveelheid inclusief factor. 

 

 

4.6.4 Vaste locatie vast leggen voor logo's 

Call:  n.v.t. 

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Instellingen profiel 

  [Calculatievenster] > Extra > Calculatie instellingen 

 

Het is mogelijk om een logo te koppelen voor rapportages. Tot dus ver kon alleen een logo gekozen 

worden vanuit een vaste locatie welke door Van Meijel was gedefinieerd. Het is vanaf nu mogelijk om 

bij het koppelen van een logo, via de verkenner zelf een locatie op te geven welk logo gebruikt moet 

worden voor een rapportage. Bij het kiezen van een logo voor een rapportage, is het belangrijk dat de 

locatie waar het logo zich in bevindt toegankelijk is voor alle gebruikers.  

 

Het koppelen van een logo kan bijvoorbeeld gedaan worden bij de volgende instelling:  

"profiel instellingen > [Standaard view instellingen]> Rapportage > Afbeelding Logo" 
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4.6.5 Nette melding bij  koppelen naamvak aan cel   

Call:  589 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld >  Spreadsheets / Excel 

 

Het is mogelijk om een naamvak uit Excel te koppelen aan een cel in een calculatie. 

Vanaf nu ontstaat er melding op het moment dat geprobeerd wordt een naamvak te koppelen aan een 

cel welke niet voldoet aan de import definities. 

 

Voorbeeld: 
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4.7 Foutoplossingen 

In deze update zijn de volgende fouten verholpen. 

 

4.7.1 Staart  omslaan over postspecif ieke ploegen 

Call:  12097 

Menupad: [Calculatievenster] > Extra > Staart posten omslaan 

Het is mogelijk om in een onderbouwing van een post gebruik te maken van een ploeg. Wanneer bij 

deze onderbouwingsregel als ploeg de eenheidsprijs van de ploeg postspecifiek werd gemaakt, werd 

hier niet rekening mee gehouden bij het omslaan van de staart over deze ploeg. Vanaf nu gebeurt dit 

wel. 

 

 

4.7.2 Staart  omslaan over ploegen in combinatie met  factor op de eenheidspri js of  

hoeveelheid 

Call:  12096 

Menupad: [Calculatievenster] > Extra > Staart posten omslaan 

Het is mogelijk om in een onderbouwing van een post gebruik te maken van een ploeg. Wanneer bij 

deze onderbouwingsregel als ploeg een factor op de eenheidsprijs of factor op de hoeveelheid werd 

gezet, werd hier niet rekening mee gehouden bij het omslaan van de staart over deze ploeg. Vanaf nu 

gebeurt dit wel. Genoemde geldt wanneer voor het omslaan van de staart gekozen is voor 

"Gespecificeerde staartposten omslaan" 

 

 

4.7.3 In een specif ieke situatie ontstond een Access Violat ion bi j  het  omslaan van de 

staart  

Call:  13336 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

Wanneer in de verkoopkolom bij een post met de eenheid "EUR" het bedrag inclusief btw werd 

aangepast ontstond een Access Violation. 

Het aanpassen van dit bedrag kan bijvoorbeeld handmatig gedaan worden door het bedrag in te voeren 

of bijvoorbeeld door automatische functies zoals het omslaan van de staart. Genoemde was van 

toepassing als in de calculatie de instelling  130 "Toepassen RAW-systematiek" op "Ja" stond ingesteld. 

  

 

4.7.4 In een specif ieke situatie ontstond een Access Violat ion bi j  verwijderen 

onderbouwingsregels 

Call:  13053 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Onderbouwing 

 

Wanneer in de onderbouwing van een post in één keer meer dan 50 onderbouwingsregels werden 

verwijderd ontstond een Access Violation. Genoemde was van toepassing als in de calculatie de 

instelling  198 "Normregels sorteren op" > "Code" stond ingesteld. 
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4.7.5 De ingestelde hiërarchie van een staartpost wijz igt  tussen init iële calculat ies en 

nieuwe calculat ies 

Call:  13286 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

In een initiële calculatie (onderlegger) kan een staartpost ingericht zijn als opslag over een range 

posten. De ingestelde hiërarchie bij deze staartopslag, kan een alternatieve hiërarchie zijn. 

Bijvoorbeeld bewaking. Bij het aanmaken van een nieuwe calculatie, op basis van deze initiële 

calculatie, werd in plaats van de ingestelde hiërarchie (Bewaking), de hiërarchie op calculatiecode 

gezet voor deze staartpost. Het gevolg was dat het staartbedrag van deze staartpost anders werd 

berekend. 

Dit was ook van toepassing als een bron calculatie deze staart variant had en deze gegenereerd 

(functie genereren) werd naar ander profiel. 
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5 Update naar versie 4.1.0 (d.d. 12 februari 2013) 

5.1 Nieuw: Opbouw verkoopprijs weergeven 

Bestemd voor:    applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche: GWW / B&U / België  / ID 

 

 

5.1.1 Beschri jv ing /  doel  

Call(s):  n.v.t. 

Er is een nieuw dockable venster "Opbouw verkoopprijs" beschikbaar gesteld. Het venster toont de 

opbouw van de verkoopprijs van een post op basis van de staart posten. Het nieuwe venster kan 

gestart worden vanuit het menu: View > Opbouw verkoopprijs 

 

Dit venster is geïntroduceerd voor de volgende casus: 

Het is mogelijk om staartposten (opslagen) om te slaan over posten in de verkoopkolom. Wanneer er 

gebruik wordt gemaakt van veel opslag staartposten, is niet altijd duidelijk wat het verkoop post bedrag 

wordt, na het omslaan van de staart. Tevens is het lastig om, na het omslaan van de staart te 

achterhalen op basis van welke staartposten de verkooppost is opgebouwd. Om hier meer inzicht in te 

geven is dit nieuwe venster toegevoegd. 

 

 

5.1.2 Instel l ing(en) 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld 

 

Het venster "Opbouw verkoopprijs" is toegevoegd aan het menu. 

 

 

In het venster zijn de volgende kolommen zichtbaar: 

- Omschrijving 

- Bedrag 

- Opslag 

- % van totaal 

 

Beschikbaarheid 

• Het venster is alleen beschikbaar wanneer de instelling 479: Omslag methode is ingesteld op 

"Gespecificeerde staartposten" Zie: [Calculatievenster] > Extra > Calculatie instellingen > 

Diversen profiel > Posten > Staart > Omslaan methoden. 

• Er dient een verkoopkolom in de calculatie aanwezig te zijn. 

 

5.1.3 Gedrag /  werk ing 

 

Beschrijving kolommen in venster opbouw verkoopprijs: 

- Omschrijving: toont de postcode + omschrijving van een post of staartpost 

- Bedrag: toont het kosten totaal bedrag van de post of staartpost  

- Opslag: toont het kosten totaal bedrag van de staartpost 

- % van totaal: toont het percentage hoeveel % van een post of staartpost aanwezig is bij de post. 

- Totaal: toont het verwachte resultaat na omslaan. (totaal bedrag + staartopslagen) 
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Beschikbaarheid 

Er worden alleen staartposten getoond in het venster welke het kenmerk "Altijd omslaan" bezitten. 

 

 

Gedrag venster opbouw verkoopprijs bij een post 

Per post verkoopprijs kan opgevraagd worden hoe de opbouw is van deze verkoopprijs. 

Het venter toont alle staartposten welke van invloed zijn op de verkoopprijs van de betreffende post en 

daarbij per staartpost de berekende opslag. 

Het venster toont de post + staartbedragen van de kostenkant. 

 

 

 

Gedrag venster opbouw verkoopprijs bij een staartpost 

Voor de staartposten geldt het omgekeerde. 

Bij een staartpost worden alle posten vermeld waarvan de verkoopprijs wordt bepaald door de omslag 

methode van de staartpost. 

Bij elke post wordt dan het totale kosten bedrag en het berekende omslag bedrag en percentage 

weergegeven.  
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5.2 Nieuw: Bij verkoopkolom vullen vanuit kostprijs ook afgeprijsde hoeveelheden vullen 

Bestemd voor:     applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche:  GWW / B&U / België  / ID 

 

5.2.1 Beschri jv ing /  doel  

Call(s):  n.v.t. 

 

Het is mogelijk om in een calculatie staart opslagen om te slaan over de verkoopposten. Voordat de 

staart omgeslagen wordt is het mogelijk om eerst de gegevens in de verkoopkolom gelijk te stellen aan 

de kostprijs kant. Na deze actie wordt de staart omgeslagen. Soms is het wenselijk om niet alle 

gegevens in de verkoopkolom gelijk te stellen aan de kostenkant. Bijvoorbeeld de verkoop hoeveelheid 

op post niveau. Deze kan is specifieke situaties een afwijkende hoeveelheid t.o.v. de kostenkant 

bevatten. Om deze afwijkende hoeveelheden niet gelijk te stellen met de kostenkant bij het omslaan 

van de staart, is de instelling "Bij verkoopkolom vullen vanuit kostprijs ook afgeprijsde hoeveelheden 

vullen" beschikbaar gesteld. 

 

 

5.2.2 Instel l ing(en) 

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Instellingen profiel 

  [Calculatievenster] > Extra > Calculatie instellingen 

 

Onder "Diversen profiel" > Posten > Staart > Omslaan methoden > is de instelling "Bij verkoopkolom 

vullen vanuit kostprijs ook afgeprijsde hoeveelheden vullen" toegevoegd.  Bij deze instelling kan 

gekozen worden voor: Ja default) / Nee 

 

 

5.2.3 Gedrag /  werk ing 

Menupad: [Calculatievenster] > Extra > Staartposten omslaan 

 

Wanneer de instelling ingesteld is op:  

• Ja, geldt dat alle gegevens in de verkoopkolom worden verwijderd bij het uitvoeren van de 

functie "Verkoopkolom vullen vanuit kostprijs" bij het staart omslaan.  

• Nee, geldt dat alle gegevens, behalve de hoeveelheid verkoop op postniveau (posten boven 

de staart) in de verkoopkolom worden verwijderd bij het uitvoeren van de functie "Verkoopkolom 

vullen vanuit kostprijs" via het staart omslaan. 

 

Let op: Genoemde geldt wanneer voor het omslaan van de staart gekozen is voor "Gespecificeerde 

staartposten omslaan" 
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5.3 Nieuw: Kolom inzet synchroniseren met 'factor hoeveelheid' in de onderbouwing  

Bestemd voor:     applicatiebeheerder en gebruiker 

Bestemd voor branche:  GWW / B&U / België  / ID 

 

5.3.1 Beschri jv ing /  doel  

Call(s):  n.v.t. 

 

Vanaf nu is het mogelijk om de kolom inzet in de onderbouwing automatisch te synchroniseren met de 

waarde van de kolom factor hoeveelheid. 

 

De instelling is gemaakt voor de volgende casus: 

In de calculatie wordt de kolom 'factor hoeveelheid' gebruikt voor inzet (hoeveelheid middel). 

Op het moment dat calculatie gegevens worden overgehaald naar de planning en de betreffende 

onderbouwing maatgevend wordt gemaakt, wordt de lengte van de balk niet juist bepaald. De 

hoeveelheid inzet staat namelijk op 1 en heeft niet de waarde van "factor hoeveelheid'.  

 

Voor genoemde casus moet de instelling  "Waarde inzet automatisch synchroniseren met waarde factor 

hoeveelheid"  als volgt gezet worden. 

Bij een calculatie profiel moet de waarde op "Ja" ingesteld worden. 

Bij een planning profiel moet de waarde op "Nee" ingesteld worden. 

 

 

5.3.2 Instel l ing(en) 

Menupad: [Profielenvenster] > Opties > Instellingen profiel 

  [Calculatievenster] > Extra > Calculatie instellingen 

 

Onder > "Diversen profiel" > "Onderbouwing/Calculatiekolom" is de instelling "Waarde inzet 

automatisch synchroniseren met waarde factor hoeveelheid' toegevoegd. Bij deze instelling kan 

gekozen worden voor "Ja" / "Nee"(standaard) 

 

 

5.3.3 Gedrag /  werk ing  

Menupad [Calculatievenster] > Beeld > Onderbouwing > Inzet / Factor hoeveelheid 

 

Gedrag in de onderbouwing van een post bij instelling "Ja" 

Bij het wijzigen van de factor hoeveelheid, wordt de ingevoerde waarde automatisch overgenomen naar 

de kolom inzet. 
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5.4 Diverse aanpassingen   

 

5.4.1 Opslag s taartpost  van type onderdeel  totaal  meerekenen in opslag staartpost "van t /m post"  

Call(s):  n.v.t. 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

Vanaf nu wordt in de berekening van een opslag staartpost, welke berekend is op basis van "Van t/m 

post", ook de posten meegenomen van "Onderdeel totaal > Berekening over subtotaal".  

Een voorwaarde is dat bij de staartpost van het type "Onderdeel totaal > Berekening over subtotaal" > 

"Van t/m post" de optie "Inclusief staartpost" NIET gezet is.  

 

Genoemde is gemaakt voor de volgende casus:  

In de staart is het mogelijk om de staart rekenmethode "Onderdeel totaal" > "Berekening over 

subtotaal" te definiëren.  

Er is een staartpost X ingericht welke een berekening heeft gedaan met de "Onderdeel totaal" > 

"Berekening over subtotaal" over gegevens buiten de staart.  

Er is een andere staartpost Y waarbij een "opslag" > "Van t/m post" is vast gelegd.  

Hier is gekozen om in de opslag ook staartpost X mee te nemen. Echter in de berekening wordt dan 

staartpost X niet meegenomen.  

De oorzaak waarom de staartpost X niet wordt meegenomen wordt in de berekening "opslag > van t/m 

posten" van staartpost Y, heeft te maken met dat "Onderdeel totaal" staartposten buiten beschouwing 

gelaten worden. Dit omdat er circulaire berekeningen kunnen ontstaan. Echter in deze specifieke 

situatie kon er geen circulaire berekening ontstaan. 

 

Voorbeeld: 

 

 

Staartpost 910000 

Staartpost rekenmethode: > Van t/m post berekening (van 101050 t/m 920000) 

 

Staartpost 920000 

Staartpost rekenmethode: > Onderdeel totaal > Berekening over subtotaal > (van 101050 t/m 101050) 

 

 

Resultaat berekening 910000 

Post 101050   = 20,000 

Post 920000   =   2.222 

Totaal             = 22.222  

 

1% van 22.222 = 0.0222 * 10  = totaal  2.222 

 

 

 

 

5.5 Foutoplossingen 

In deze update zijn de volgende fouten verholpen. 
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5.5.1 De kleur van een stelpost overruled vanaf nu de kleur van een inschri j fs taatpost 

Call:  9661 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten 

 

In een calculatie kan bepaald worden welke kleur een bepaald postkenmerk dient te bezitten. Vanaf nu 

heeft de kleur van het postkenmerk "Stelpost" een hogere prioriteit dan de kleur van het postkenmerk 

"Inschrijfstaat".  Genoemde is aangepast omdat een stelpost meestal een bijzondere post is. Dit moet 

ook zichtbaar zijn in de calculatie. 

 

 

5.5.2 Access Violat ion na knippen en p lakken van posten/onderbouwingen 

Call:  10799 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten / Onderbouwing 

 

Wanneer een post geknipt (ctrl+x) werd en hierna meerdere keren achter elkaar werd geplakt,  werd na 

elke plak actie de geknipte post verplaatst.  

Wanneer hierna één van de geplakte posten verwijderd werd ontstond vaak een "Access Violation".  

Vanaf nu werk het knippen (ctrl+x) en plakken (ctrl+v) wel goed. 

Na elke plak actie wordt een de originele post gekopieerd en geplakt en niet meer verplaatst. 

 

 

5.5.3 Access Violat ion na verplaatsen en verwijderen van staartposten 

Call:  10799, 10402, 8041 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten / Onderbouwing 

 

In specifieke situaties konden bij het verwijderen van staartposten "Access Violations" ontstaan. 

Genoemde trad vooral op wanneer staartposten binnen de calculatie verplaatst werden en hierna 

werden verwijderd. 

Tevens kwam het voor dat na het verplaatsen van de staartposten, bij het opslaan van een calculatie, 

controle meldingen ontstonden welke aangaf dat er afwijkingen zijn geconstateerd. 

 

De oorzaak van het ontstaan van deze problemen is opgelost. 

Voor bestaande calculaties geldt dat de "Access Violations" en de "Controle meldingen" nog steeds 

kunnen ontstaan bij het verwijderen van de staartposten. 

Indien dit van toepassing is, dat is het advies om een nieuwe calculatie aan te maken en alle posten 

van de "corrupte calculatie" hierin te kopiëren en verder te gaan met de nieuwe calculatie. 

 

 

5.5.4 In een speci f ieke genereer si tuat ie  l iep Wecap XE vast 

Call:  10025 

Menupad: [Calculatievenster] > Genereren calculatie. 

 

Het is mogelijk om een nieuwe calculatie aan te maken met de functie "Genereren". 

Wanneer dit in een specifieke situatie werd gedaan liep Wecap XE vast. 

 

Genoemde kwam voor in de situatie wanneer in het profiel de instelling "Post structuur kopiëren" op 

"Ja" stond ingesteld. 

 

5.5.5 Er ontstond een afwi jk ingverschi l  na het  aanpassen van postcoderingen in de s taart  

Call:  n.v.t. 

Menupad: [Calculatievenster] > Beeld > Posten / Onderbouwing 

 

In een RAW calculatie is het mogelijk om een bijdrage staartpost 96xxx10 te onderbouwen met een 

normregel. Op dat moment is de staart van het type "gecalculeerd" 
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Wanneer deze 96 staartpost werd verplaatst of de codering werd aangepast, veranderde automatisch 

het kenmerk van de staartpost van "gecalculeerd "naar "Onderdeel totaal". Hierdoor ontstond een 

situatie waarbij een 96 staartpost een onderbouwing had en het kenmerk "Onderdeel totaal". Dit mag 

niet. 

Door genoemde konden bij het opslaan van een calculatie controle meldingen ontstaan welke aangeeft 

dat er afwijkingen zijn geconstateerd. 

 

 

 

5.5.6 Afrondverschi l  na  omslaan staart  nie t  meer  wegwerken op de  eerste verkoop post  

Call:  n.v.t. 

Menupad: [Calculatievenster] > Extra > Staart posten omslaan 

 

Vanaf nu wordt na het omslaan van de staart, het verschil dat tussen de aanneemsom van voor en na 

omslaan ontstaat, niet meer weggewerkt op de eerste post aan de verkoopkant.  

Dit is geïntroduceerd voor de volgende situatie: Door het afronden op verkoop post niveau op 2 

decimalen ontstaan vaak afrondingsverschillen. 

Tot dus ver werden deze afrondingsverschillen, door het omslaan van de staart, altijd op de eerste 

verkooppost verwerkt. Dit om de aanneemsom van voor en na het omslaan van de staart altijd gelijk te 

houden. Dit is niet altijd wenselijk. Voor een calculator is het namelijk lastig uitleggen aan de 

opdrachtgever hoe deze verkoopprijs, waar de afronding op weggewerkt is, tot stand gekomen is. 

 

Door deze aanpassing is het uitgangspunt dat het bedrag na het omslaan van de staart niet meer het 

zelfde kan zijn als voor het omslaan van de staart. 

Genoemde is van toepassing voor de methode "gespecificeerde staartposten omslaan". 

 

 

5.5.7 Bi j  RAW-systemat iek werd nie t  omgeslagen over het  diepste  niveau 

Call:  11043 

Menupad: [Calculatievenster] > Extra > Staart posten omslaan 

 

Het is mogelijk om in een calculatie gebruik te maken van RAW-systematiek. 

Hierbij geldt dat de kinderen (activiteiten) van een inschrijfstaat post niet getoond worden in de 

verkoopkolom. 

Indien in deze situatie een staartpost was gedefinieerd welke over kostensoorten moest omslaan, dan 

kon deze staartpost niet omgeslagen worden. 

Vanaf nu kan dit wel. 

Genoemde geldt wanneer voor het omslaan van de staart gekozen is voor "Gespecificeerde 

staartposten omslaan" 
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5.5.8 Staartpost  van het  type  act iv i te i t  werd niet  omgeslagen 

Call:  11042 

Menupad: [Calculatievenster] > Extra > Staartposten omslaan 

Vanaf nu is het mogelijk om een staartpost om te slaan welke het postkenmerk "Activiteit" bezit. Hierbij 

geldt dat de activiteit wel zichtbaar moet zijn in de verkoopkolom. Genoemde geldt wanneer voor het 

omslaan van de staart gekozen is voor "Gespecificeerde staartposten omslaan" 

 

5.5.9 Bi j  aanpassen van beeldscherm resolut ie  kon venster ca lculat ies in projectenscherm soms 

niet  meer geselecteerd  worden 

Call:  1454 

Menupad: [Projectenvenster Wecap XE] 

 

In specifieke situaties was in het projecten scherm het venster calculaties niet meer zichtbaar. 

Genoemde kon ontstaan bij het gebruik van beeldscherm resolutie wijzigingen. 

 

 

5.5.10  Omschr i jv ing calcula t ie  in t i te lbalk opnemen  

Call(s):  585 

Menupad: [Calculatievenster] 

 

Vanaf nu wordt in de titelbalk van de calculatie ook de omschrijving van de calculatie getoond. 
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5.5.11  Hoeveelheid verkoop onderbouwing synchroniseren met hoeveelheid  verkooppost 

Tot dusver werd bij het afprijzen van een hoeveelheid verkoop de eenheidsprijs op postniveau terug 

gerekend. 

De formule van de verkooppost was: Totaal post  / hoeveelheid post = eenheidsprijs post. 

 

Vanaf nu wordt niet meer de eenheidsprijs van de verkooppost terug gerekend.  

De hoeveelheid welke bij het hoeveelheid verkoop wordt ingevuld, wordt verwerkt in de verkoop 

onderbouwing. 

Het resultaat is dat het totaal bedrag van de verkoop post opnieuw berekend wordt op basis van de 

gegevens van het diepste niveau. 

 

Let op: 

- Genoemde geldt alleen voor calculaties met een verkoop onderbouwing. 

- Het nieuwe gedrag is pas van toepassing voor calculaties welke nieuw aangemaakt worden. 

Calculaties welke aangemaakt zijn voor deze update zullen het oude gedrag hanteren.  

 

 

Voorbeeld oude situatie bij afgeprijsde hoeveelheid verkoop:  

 

 

 

 

Voorbeeld nieuwe situatie bij afgeprijsde hoeveelheid verkoop:  

 

 

 

 

 

 


