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Algemeen  
MatrixKozijn OptiCalc, met name bestemd voor de 
Ramen- en Gevelindustrie, automatiseert met één 
totaal geïntegreerde oplossing alle afdelingen in zowel 
handels- alsmede productiebedrijven. MatrixKozijn 
OptiCalc ondersteunt uw bedrijf vanaf offerte aanvraag 
tot en met de financiële rapportage. MatrixKozijn 
OptiCalc volgt de ontwikkelingen van Microsoft en 
behoort tot de zogenaamde open systemen. Acces, SQL 
Server of iedere andere database kan worden toegepast. 

 
MatrixKozijn OptiCalc voldoet hierdoor aan de zeer hoge 
eisen die de kozijnfabrikant stelt aan een softwarepakket.  
De branche is uitgegroeid tot een hightech industrie 
waarin computers en computergestuurde machines niet 
meer zijn weg te denken. 

 
Indien u dan ook moet kiezen voor een flexibel en 
gebruikersvriendelijk softwarepakket, is er maar één die 
voldoet aan al deze voorwaarden.  

 
 
 
 

 
 
 
De invoer 
Ontwerp, Calculatie, Werkvoorbereiding en Productie 
Deze module, bekend als OptiCalc, biedt een “stat of 
the art”3D ontwerp met bijbehorende tekeningen. Een 
professionele calculatie stelt u in staat een zo optimaal 

mogelijke prijs te berekenen en deze als voorcalculatie in 
de projectadministratie op te nemen. Een gedetailleerde 
werkvoorbereiding garandeert u een vlekkeloze 
productie. Een hoog gekwalificeerde machineaansturing 
zorgt voor het automatisch bewerken van de profielen. 
Las- en poetsmachines zijn een vervolg hierop. Door de 
werkplek visualisering in de productie heeft u voor 
verdere montage geen papier meer nodig. 
 
 

Het tekenen 
Zonder naar het ontwerp te gaan kunt u bij nieuw in te 

voeren merken modellen uit de bibliotheek ophalen en 
de gewenste maten ingeven. Een razendsnelle methode  
Waarbij u direct verder kunt met de calculatie. U kunt er 
ook voor kiezen een geheel nieuwe tekening te maken 

waarbij u voor ramen en deuren eveneens de beschikking 
heeft over een bibliotheek met draaidelen, inclusief 
beslag.  
 
Tijdens het samenstellen van het kozijn ziet u de 
toegepaste kleuren en de maatvoering. U kunt 
doorsneden selecteren en daarmee controleren of de 
materialen correct gepositioneerd en van toepassing zijn. 
Tevens kunt u hierbij de statica en de glasdikte 
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controleren. Met de 3D functie kunt u inzoomen en de 
details, zoals de achterkant, nader bekijken. Aan de hand 
van deze controle kunt u indien gewenst aanpassingen 
uitvoeren en/of de tekening opslaan. 

 
Het bepalen van de uit te voeren bewerkingen 
Automatisch worden vanuit de tekeningen de artikelen 
met de bijbehorende bewerkingen voor het produceren 
van de kozijnen bepaald 
 

Deze kunnen betrekking hebben op arbeid, zoals het 
intrekken van rubbers, maar ook op aan te sturen 
machines voor ontwatering, beluchting, verbindingen, 
bevestigingen voor staalverstevigingen bij kunststof en 
dilitaties en bevestigingen van lagen, kop-, vloer- en 
voetankers bij vliesgevels. Tevens kunt u handmatig 
bewerkingen, zoals het frezen van een brievenbus 
toevoegen. Hiervoor selecteert u de betreffende stijl of 
dorpel en voegt de betreffende bewerking toe. Voor de 
juiste positie kan er met offsets t.o.v. het midden, de 
sponning links, rechts, etc., gewerkt worden. 
 
 
De Calculatie 
De materialen inclusief zaagverlies, 
oppervlaktebehandeling en de bewerkingen gesplitst naar 

arbeid en machines worden per merk gespecificeerd.  
Met een overzichtelijk eindtotaal dat u zelf kunt indelen, 
wordt een samenvatting gegeven waarbij u toeslagen 
voor transport, winst, risico en recycling kunt meenemen. 
Tevens worden hierbij algemene kosten die op het gehele 
project betrekking hebben vermeld. 
 

De in het eindtotaal genoemde aantallen en bedragen 
worden als voorcalculatie in de onderhanden werken 
administratie opgenomen. De uren voor arbeid en 
machines worden in de planning opgenomen. 
 
Offreren en formulieren 
Het offreren gaat net zoals in het relatiebeheer via een 
integratie met Microsoft Word®. U kunt sjablonen 
aanmaken en daaruit een selectie maken. Op deze wijze 
kunt u vrijwel alle formulieren die wenst realiseren, zoals 
bijvoorbeeld een laadlijst, een opleverlijst, etc. 
 
Plottertekeningen en Export AutoCAD 
Er kunnen "standaard" tekeningen worden geprint waarbij 
het toegepaste beslag, het glas en de ventilatieroosters 
worden vermeld. Doorsneden kunt u markeren en via 
een apart blad afdrukken. Aanzichttekeningen 

doorsnedes kunnen ook naar CAD geëxporteerd 
worden. U kunt ook tekeningen maken die u zelf kunt 
indelen waarbij de doorsneden en de artikelen per 
afdeling worden toegevoegd. Hierbij kunt u aanvullende 
informatie vermelden, zodanig dat een CAD pakket niet 
meer nodig is. 
 
De Werkvoorbereiding 
Voor de werkvoorbereiding zijn er diverse overzichten 
die u in staat stellen de productie correct voor te 



 

 

M
xK

 O
p

tiC
alc 

  
bereiden. 
De overzichten betreffen de materiaalbehoefte per 
afdeling, per artikelgroep en/of per leverancier. U vindt 
hier eveneens lijsten met verbinders, de inrollijst voor in 
te rollen profielen, de lijst met toebehoren, de 
controlelijst en de glaslijst. Deze lijsten kunt u voorzien 
van legenda's om zo een eigen gezicht te geven aan uw 
rapporten. 
 
Productie 
De productie bestaat uit diverse soorten zaaglijsten, uit 
een staat met machinebewerkingen, uit een (eventuele) 
machineaansturing en uit de werkplek visualisatie. De 
productie kan per order worden opgestart. Er kunnen 
ook meerdere orders in een zogenaamde productieorder 
worden samengevoegd. 
 
Machineaansturing 
Opticalc legt volgens een door de machineleverancier  
opgegeven protocol een link tussen de bewerking van 

Opticalc en de macro in de machine. Deze link wordt via 
een ASCII file in de software van de machine ingelezen. 
 
Werkplek visualisatie 
Na het zagen en de machinebewerkingen kan de pui met 
de draaidelen, het beslag en toebehoren in elkaar worden 
gezet. Via barcode scanning wordt het frame herkend 
waarna het totale raam en het bijbehorende kozijn met 
de op die werkplek te monteren artikelen getoond 
wordt. Bij onduidelijkheid kan een artikel geselecteerd 
worden waarna er eventueel voorzien van foto's een 
werkinstructie volgt. 
 
Relatiebeheer 

Alle relaties met de contactpersonen per afdeling, zowel 
klanten, leveranciers, tussenpersonen, etc., in één 
database. Alles te selecteren op type relatie, marktgroep 
en dergelijke. Afspraken en de response daarop kunnen 
worden ingegeven en via vrij indeelbare overzichten 
worden bekeken en afgedrukt. Te maken offertes en/of 
aanvragen voor offertes kunnen met de commerciële 
details worden ingegeven. Ten behoeve van de 
commerciële opvolging wordt een duidelijk inzicht 
geboden in de te maken en gemaakte offertes inclusief 
informatie over de concurrentie. Maar ook wordt 
duidelijk hoe groot de offerteportefeuille is en wat is de 
geschatte scoringskans is. 
 
Voorraad- en inkopen 
In dit onderdeel, ook wel OptiStock genoemd, worden 
opdrachten gereserveerd en onder begeleiding van een 
besteladvies besteld. Het besteladvies kan eveneens 
vanuit een controle ten opzichte van de minimum 
voorraad worden gegenereerd. De inkooporders kunnen 
worden voorzien van memo’s. De bevestigingsinformatie 
van de leverancier kan worden ingevoerd. Inkooporders 
kunnen ook buiten de automatische procedure 
“handmatig” worden aangemaakt. De goederenontvangst 
vindt gecontroleerd met de inkooporder plaats. 
Goederen afgifte wordt gecontroleerd met de materiaal 
behoefte van de order. Deze gegevens worden in de 
projectadministratie op basis van nacalculatie 
opgenomen. Overige voorraadmutaties waaronder 
inventarisverschillen, diverse ontvangsten en afgifte 
muteren eveneens de voorraad. Voorraadlijsten per 
artikelgroep, per afdeling, per leverancier en per locatie 
en grafische presentaties inzake het voorraadverloop 
completeren deze module. 
 
Orderverwerking en facturering 
Orders kunnen in termijnen gefactureerd worden. Voor 
balie verkopen kunnen pakbonnen en facturen geprint 
worden. Voorraadafboekingen vinden direct plaats. 
Zowel de orders alsmede de balieverkopen worden in de 
projectadministratie en de financiële administratie 
opgenomen.  
 
Financiële administratie 
Aanwezig zijn de normale mutatieprogramma’s 
memoriaal, verkoopboek, inkoopboek, kas, bank, giro, 
automatische betalingen, etc. utaties worden per periode 
meegenomen en worden per dagboek per boekjaar, per 
periode via een input- en verwerkingsverslag verwerkt, 
Journaalposten uit voorraad en facturering worden via het 
memoriaal en verkoopboek als boekstuk opgenomen en 
op dezelfde wijze verwerkt. Vrij indeelbare balans, winst- 
en verliesrekening, saldilijsten, openstaande posten 
completeren de financiële administratie. 
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Projecten en Onderhanden werken 
De voorcalculatie wordt zowel vanuit de calculatie 
alsmede de werkvoorbereiding vergeleken met de 
nacalculatie. In vervolg op de goederenafgifte, de 
verwerking van de in- en verkoopfacturen, zorgt het 
urenprogramma voor een duidelijke nacalculatie in 
efficiency en prijs. Gereed meldingen van projecten 
zorgen voor de afboeking van het onderhanden werk en 
doorboeking naar de kosten en het resultaat in de 
financiële administratie. 
 
OptiDealer 
Dealers worden op hun eigen systeem voorzien van een 
database met prijzen en standaard modellen. Via een e-
mail worden deze gegevens up to date gehouden. 
Dealers kunnen zowel met standaard alsmede zelf te 
ontwerpen modellen calculeren en offreren via Microsoft 
Word. Orders worden als attachement via e-mail 
doorgegeven en ingelezen in het systeem van de 
fabrikant. 
 
Ecommerce 
Dit is een database georiënteerde website waarin de 
fabrikant dealers standaard modellen met prijslijst ter 
beschikking stelt. Dealers kunnen modellen selecteren en 
de maatvoering, kleuren, glas en posities van stijlen en 
regels aanpassen. Van de geselecteerde modellen kan een 
offerte met eigen layout en teksten geprint worden. 
Eventuele orders worden automatisch door de fabrikant 
ingelezen en verwerkt. 
 
 

MatrixKozijn de drijvende kracht voor de 
aansturing van bewerkingmachines:  
 
Bewerkingscentra:  Thorwesten, Rapid 
 
Las/Poetsmachine: Urban 1600 
  

 
 
 

MatrixKozijn® zit achter meer  
Bewerkingmachines dan u denkt! 

Geïnteresseerd? 
Bel of mail met Martijn Ligtermoet of Hans Storms van 
Matrix Software en informeer naar de mogelijkheden 
voor een persoonlijke demonstratie of demoversie. 
 

 
  (024)3434380 
 
 

h.storms@matrix-software.nl 
m.ligtermoet@matrix-software.nl 
                
 
www.matrix-software.nl 

 www.youtube.com/user/MatrixKozijn 
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