MatrixKozijn Kunststof versie 3.0 - Service Pack 3
Verbeteringen:
Algemeen
•

Tijdens de actie Update WebKozijn werden de ventilatieroosters en panelen niet opgenomen in de
dataset.

Projectinvoer
•
•
•

In de Nieuw/Kopieer merk dialogen binnen de grafische invoer is de keuze voor het kiezen van de
verbindingstype toegevoegd. (45 graden, HVL)
Na toekennen van een hulpprofiel aan een rand werd deze soms verplaatst naar een andere rand bij
wisselen naar een ander merk of bijv. de merkenlijst.
Bij het instellen van de optie HVL voor een koppelkozijn werden de individuele kozijnen in het
koppelkozijn niet ingesteld op deze keuze.

Productentabel
•

Nieuwe instelling toegevoegd 'Automatisch verversen lokale Productentabel gegevens tijdens
opstarten MatrixKozijn Kunststof'. Als deze optie aanstaat dan wordt tijdens het opstarten van
MatrixKozijn Kunststof altijd de lokale cache met productentabel gegevens opnieuw opgebouwd. Staat
de optie uit dan wordt deze actie overgeslagen, de gebruiker kan dan zelf via de knop 'Verversen
Productentabel' de lokale cache verversen wanneer hij dat wenst.

Calculatie
•

Tijdens het calculeren van het project door MatrixProject werden meldingen weergegeven over het
niet kunnen laden van bepaalde afbeeldingen.

Aanzichttekeningen
•

Als de weergave instellingen staan ingesteld op 'Werkelijke Kleuren' dan worden de nulprofielen niet
meer getekend.

MatrixKozijn Kunststof versie 3.0 - Service Pack 2
Verbeteringen:
Bestandsinvoer
•

Bij de Knooppunt Sjablonen is bij de zijverbinding de volgende combinatie toegevoegd: Doorlopend
T/L aansluitend op T met het type Stomp.

Aanzichttekeningen
•

Bij gebruik van donkere kleuren bij panelen wordt het arceerpatroon wit weergegeven in plaats van
zwart.

Calculatie
•
•
•
•

De calculatieresultaten voor een project waarbij de calculatie direct na conversie werd uitgevoerd
konden afwijken van de resultaten na herstart van de applicatie voor hetzelfde project.
De prijscorrecties werden niet correct weggeschreven in de resultaten na het openen van meerdere
projecten achter elkaar zonder de applicatie tussentijds te sluiten.
De instellingen voor maatlijnen bij Ramen/Deuren afbeeldingen werden niet onthouden.
Niet rechthoekig glas werd niet opgenomen in de calculatieresultaten van servicepack 1.

Projectinvoer
•

•
•

Nieuw toegevoegde kleuren voor profielen in de productentabel konden niet worden geselecteerd in
bestaande projecten. Na de actie 'Verversen artikelen/activiteiten uit centrale productentabel' met
het project open zijn de kleuren nu beschikbaar in het project.
Als in de grafische invoer is gekozen voor schematische weergave dan worden de panelen en
rabat/schrootjes nu lichtgrijs gekleurd in plaats van de werkelijke kleur.
Na toekennen van een Merk Sjabloon worden de dimensies van vakken met vaste roosters opnieuw
gegenereerd gebaseerd op de roosterafmeting, zoals bij toekennen van een vast rooster aan een vak.

Rapporten
•

De afmeting van de dialoog Calculatie Rapporten (Selectie) is instelbaar gemaakt.

Algemeen
•
•

•

•
•
•

Dialoog Externe Staalverstijving, kolom voor invoer van Ix waarde toegevoegd.
Bij de actie 'Verbinding Testen' in de dialoog 'Update WebKozijn' worden ook de gebruikersrechten in
WebKozijn van de gebruiker gecontroleerd. De gebruiker moet het recht hebben om de update actie
uit te voeren.
Tijdens converteren van 2.2 projecten wordt de eerste keer om het 2.2 onderhoudsbestand gevraagd.
Als er vervolgens opnieuw 2.2 projecten worden geconverteerd dan wordt automatisch het laatst
geselecteerde onderhoudsbestand gebruikt.
WebKozijn, de Hulpprofielen (randprofielen) waren soms niet zichtbaar in WebKozijn na uploaden.
De opstartsnelheid van de applicatie was in servicepack verslechterd.
Bij toevoegen tussendorpel/stijl in een deurvak binnen een project wordt nu ook de kleur van de
dorpel automatisch ingesteld.

MatrixKozijn Kunststof versie 3.0 - Service Pack 1

Verbeteringen:
Algemeen
•
•
•
•
•

In de dialoog Update WebKozijn is een functie toegevoegd om verbinding maken en inloggen op
WebKozijn te testen.
Er trad een crash op in de calculatie voor merken waarin deuren met vaste ramen waren opgenomen
bij bepaalde afbeeldinginstellingen.
Tijdens de conversie van projecten werd informatie over verwijs combies niet in alle onderdelen
correct overgenomen.
De actie Update WebKozijn kon niet worden uitgevoerd, het samenvoegen van de geselecteerde
projecten voor de actie nam veel tijd in beslag.
Tijdens de conversie van projecten werd de informatie van series niet altijd correct overgenomen.

Rapporten
•

Op een aantal rapporten met raam/deur profielen was teveel wit ruimte zichtbaar per profiel.

Calculatie
•

Merken met aantal getekend of gespiegeld 0 werden gecalculeerd als de omschrijving van het merk
was ingevuld.

Projectinvoer
•
•

Kozijnmerken met een aluminiumprofiel toegekend als randprofiel werden niet altijd weergegeven in
de grafische invoer het tekenen van het aanzicht werkte niet.
De maximaal op te geven lengte voor randprofielen start/eind correcties is aangepast naar 9999mm.

