
 

 

 

 

 

MatrixKozijn Project versie 2.3 - Service Pack 4 
 

Algemeen 

• Servicepack 4 van MatrixKozijn Project 2.3 beschikt over de uitbreidingsmodule Voorraadbeheer 

• Indien van MatrixKozijn CNC kunststof gebruik wordt gemaakt is een update naar MatrixKozijn Project 

CNC Plugins 2.3-SP4 noodzakelijk. 

• MatrixProject database revisie: 2.3.4.0. 

 

Compatibiliteit 

• MatrixKozijn Hout 3.5  

• MatrixKozijn Hout 3.4 SP4  

• MatrixKozijn Hout 3.2  

• MatrixKozijn Kunststof 2.2  

• MatrixKozijn Kunststof 3.0  

• MatrixKozijn Elementen 1.7  

Vernieuwingen: 

Algemeen  

• Bij het sluiten van een internet voorbeeld pagina kon er een fout optreden bij het verwijderen van het 

tijdelijke bestand. 

• Bij het gebruik van een ouder Internet Explorer konden er fouten optreden bij het laden van een lege 

voorbeeld internet pagina.  

• De standaard waarde voor de locatie van DXF bestanden wordt voortaan opgehaald uit MatrixKozijn 

Hout 3.5 of MatrixKozijn Kunststof 3.0. 

• Bij het aanmaken van een document voor een Organisatie wordt standaard de primaire 

contactpersoon geselecteerd. 

• In de wizard om een document aan te maken kan een andere contactpersoon gekozen worden. 

• Algehele performance is verbeterd. 

• In het documentenbeheer worden voorbeelden van bestanden niet meer in een externe Internet 

Explorer geopend, maar direct in de voorbeeldweergave. 

• Bij de weergave van Webpagina's is er een Ribbon toegevoegd waarmee de pagina ververst kan 

worden of mij kan navigeren naar voorgaande pagina's. 

• Voorbeelden van bestanden uit documentenbeheer in een Webpagina worden direct in de pagina 

getoond. 

• De opdracht voor het openen van de ingelogde werknemer heeft een submenu van waar uit de 

Interne Organisatie direct kan worden geopend. 

• De meldingen dat een object niet verwijderd kan worden zijn herzien en bevatten nu betere 

informatie door welke gerelateerde objecten het object niet verwijderd kan worden.  



 

 

 

 

 

CRM  

• Voor Organisaties kunnen sjablonen aangemaakt worden waarin kan worden aangegeven dat de 

Organisatie direct wordt aangemerkt als klant, debiteur, leverancier en crediteur. Bovendien kunnen 

de waardes voor de standaard grootboeken (debiteur/crediteur) ingesteld worden. 

• “Mailingen” wordt bescherm met de rechten “Geavanceerde selecties”.  

Projecten  

• Er is een wizard toegevoegd aan de calculatie waarmee de resultaten kunnen worden bijgewerkt. aan 

de hand van selecties kunnen de eigenschappen Actief, Wijze van inkoop, Optimalisatie, 

Reserveringsmethode en Ongemonteerd leveren worden bijgewerkt. 

• In droplist waarin Opdrachten, Deelopdrachten of Fases geselecteerd kunnen worden standaard 

gefilterd op openstaande items. 

• In het overzicht van een calculatie kan het volledige pad van een Calculatiebestand naar het klembord 

worden gekopieerd met een kop naast de bestandsnaam. 

• Bij termijnfacturen kan een termijn aangemaakt worden waarvoor de factuur aangemaakt wordt aan 

de hand van de geleverde merken. 

• Hiervoor is het nu mogelijk meerder verkoopfacturen voor één factuurtermijn aan te maken. 

• De genereerde factuur wordt direct gekoppeld aan de gebruikte levering en de levering krijgt de status 

gefactureerd. 

• Nieuwe functionaliteit toegevoegd om de werkvoorbereiding statussen in te plannen voor Fases.  

Inkooporders  

• In de wizards om inkooporders aan te maken kan de omschrijving van de inkooporder door de 

gebruiker zelf ingesteld worden door middel van samenvoegvelden. 

• In de voorbeeldweergave van een Inkooporder in het zoekscherm worden beknopt de 

samengevoegde bestelregels weergegeven 

• In het zoekscherm van de Inkooporders kan een Internetpagina getoond worden met eigenschappen 

van de Inkooporder. De pagina toont gerelateerde Opdrachten en Fases. 

• In de Inkomstregistratie kunnen meerdere regels van Binnen gemeld of Afgewezen worden. Voor de 

Binnen melding of Afwijzing kunnen sjablonen gemaakt worden die toegepast worden op de 

registraties. 

• De wizard voor het aanmaken van Inkooporders is uitgebreid mogelijkheid om per artikelgroep een 

Inkooporder aan te maken. 

• In de wizard kunnen hiervoor instellingen worden gedaan (Aanmaken per Leverancier, Aanmaken per 

Artikelgroep). 

• In het zoekscherm van de inkooporders wordt de gerelateerde Opdracht en Fase weergegeven.  

Planning  

• In de wizard om vakanties toe te voegen aan de capaciteit kunnen de regels voortaan bewerkt 

worden.  

• Inkoopfacturen  

• Velden voor Kostensoort, BTW, Grootboek, Kostenplaats hebben nu de selectielijst met zoekoptie 

zoals bij de Verkoopfacturen. 

• Bij het aanmaken van een inkoopfactuurregel worden BTW, Grootboek overgenomen van de 

geselecteerde Kostensoort.  

 



 

 

 

 

 

Export  

• In Export Scheuten glas wordt voor Projectnummer het Productienummer van de Fase geëxporteerd. 

• Aan de exports is de Export "EDI Roval" toegevoegd. In deze export worden aan alle lengte materialen 

de extra bewerkingen "ZAGEN" en "KEPBE" toegevoegd. 

• Export naar CSV voor Scheuten Glas is toegevoegd aan de exports voor Inkooporders. 

• Voor correcte werking dient optimalisatie methode "Samenvoegen (Voor elke bestelregel één 

samengevoegde bestelregel maken)" gebruikt te worden. 

• Het veld "Afroep" wordt bepaald door de instelling "Gedeeltelijke leveringen toestaan" in de 

inkooporder.  

Import  

• In de import van een Offerte/Opdracht uit ERP via XML is toegevoegd dat ook een 

Deelofferte/Deelopdracht kan worden opgegeven in de XML. 

• Zie de online help voor details.  

Uitwisseling MatrixKozijn Calculatie  

• Er is aan de calculaties een wizard toegevoegd waarmee Calculatie resultaten en CNC achtereen 

verwerkt kunnen worden. 

• Daarna kan ook direct een CNC productieserie aangemaakt worden. 

• Het is ook mogelijk de gegevens in MatrixProject te synchroniseren zonder resultaten te importeren.  

Conversie MatrixKozijn Orderregistratie  

• In de conversie van Orderregistratie kan de import van Artikel Instellingen en Activiteit Instellingen in-

en uitgeschakeld worden.  

Urenregistratie  

• De instellingen van het scherm verwerken Tijdregistraties worden per gebruiker opgeslagen. 

• De opdracht "Toon Inactief" werkt nu ook door op de te filteren onderdelen in Urenregistratie. 

• Voorbeeld: Inactieve werknemers worden niet getoond wanneer "Toon inactief" niet ingeschakeld is.  

Verbeteringen: 

Algemeen  

• Bij het aanmaken van document kon een fout optreden doordat het tijdelijke bestand niet verwijderd 

kon worden. 

• De eerste week van het jaar 2019 werd aangemaakt als week 53 i.p.v. week 1. 

• Problemen met documentenbeheer 

• De sorteringen van mappen en documenten waren niet altijd alfabetisch in documentenbeheer. 

• In Voorbeeld webpagina's konden documenten niet geopend worden indien het documentenbeheer 

op een lokale schijf plaats vond. 

• De afmetingen van galerijen met weergaves en exports werden niet correct onthouden.  

CRM  

• Er is een wizard toegevoegd aan de calculatie waarmee de resultaten kunnen worden bijgewerkt. aan 

de hand van selecties kunnen de eigenschappen Actief, Wijze van inkoop, Optimalisatie, 

Reserveringsmethode en Ongemonteerd leveren worden bijgewerkt.  



 

 

 

 

 

Projecten  

• In de nacalculatie Fases werden de fases gekoppeld aan een offerte ook getoond. nu worden alleen de 

Fases van de Opdrachten getoond. 

• Tijdens het verversen van lijst met merken bij het verwerken van een calculatie kon er een fout 

optreden. 

• Opdrachten in het ribbon om de MatrixKozijn Calculatie te bewerken werden niet meer actief in de 

lijst met calculaties binnen een Opdracht. 

• Performance van het weergeven van deelprojecten en calculaties is verbeterd.  

Inkooporders  

• Bij het maken van een document voor een Inkooporder werd de contactpersoon/organisatie niet goed 

ingesteld.  

Planning  

• Bij het ophalen van de fases in planning werkvoorbereiding trad een fout op waardoor de applicatie 

werd afgesloten. 

• Het kopiëren van meerdere data in de capaciteit werkte niet correct.  

• Voorraadbeheer  

• In voorraadbeheer werden de uitgifte record bij het inventariseren van de voorraad niet goed 

aangemaakt. 

• Houten profielen zonder doorsnede oppervlak werden als stuks materiaal verwerkt in voorraad. dit is 

aangepast naar lengte materiaal. 

• In voorraadbeheer werden aantal van uitgifte en de inkoopprijzen niet automatisch herrekend.  

Export  

• Indien er geen Leverancier was ingesteld voor een Inkooporder dan trad er een fout op bij het 

exporteren van gegevens. 

• In Export Scheuten glas word nu de Interne organisatie van de Inkooporder geëxporteerd als klant. 

• In de export voor Scheuten glas werden de postcode en de plaats verkeerd geëxporteerd. 

• In Export Scheuten glas werd de Artikelbestelcode niet geëxporteerd. 

• In de bestanden voor EDI Ketenstandaard in de bouw (voorheen S@les) worden elementen zonder 

waarde weggelaten. 

• De aangemaakte bestanden voor EDI Ketenstandaard in de bouw (voorheen S@les) hadden een 

incorrecte header.  

Import  

• Tijdens import van een Offerte of Opdracht vanuit XML werd bij elke import er een nieuwe 

Deelofferte/Deelopdracht aangemaakt.  

Conversie Orderregistratie  

• Tijdens de conversie vanuit Orderregistratie konden er fouten optreden indien in Orderregistratie een 

lege code was ingevuld voor onderdelen. 

• De toewijzing van werkschema's aan werknemers wordt overgenomen uit Orderregistratie tijdens de 

import.  

 



 

 

 

 

 

Urenregistratie  

• Het aanmaken van filters binnen urenregistratie werkte niet correct.  

Setup  

• PublicHoliday.dll ontbrak in de setup. Hierdoor werkte de wizard Vakantiedagen niet. 

• Er waren problemen met de installatie van Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Package. De 

setup kon hierdoor niet meer doorgaan. Deze problemen zijn opgelost in de setup.  
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Vernieuwingen:  

Algemeen  

• In de gegevensanalyse schermen kan nu ook gefilterd worden op Inactief.  

CRM  

• Er is een opdracht toegevoegd om Werknemers te verplaatsen naar een andere interne Organisatie  

Projecten  

• Het is mogelijk om vanuit het overzicht van een Fase direct een Levering aan te maken. 

• Na het aanmaken van de levering wordt de Levering direct geopend om te kunnen bewerken.  

• In het scherm Aanvragen/Offerte/Opdracht worden regels alleen niet getoond als inactief als zowel 

Aanvraag als Offerte als Project inactief zijn. 

• De resultaten van calculatieresultaten die inactief waren gemaakt werden in sommige gevallen toch 

meegerekend (uren, kentallen per merk).  

Inkooporders  

• Bij het aanmaken van een document voor een inkooporder werd het document niet correct 

opgeslagen bij de inkooporder. Ook de bestandsnaam werd niet correct gegenereerd.  

Productentabel  

• Bij het dupliceren van een Verwijscombi werd de inhoud van de Verwijscombi niet gedupliceerd.  

Algemeen  

• In de wizard om e-mail te versturen worden in de lijst met te kiezen ontvangers ook alle werknemers 

getoond. 

• Er is een methode toegevoegd om in de logs de uitgevoerde SQL Statements te loggen. 

• In lijstweergaves zijn de rapporten toegevoegd aan het snelmenu. 

• De performance van zoekschermen is verbeterd indien kolommen met berekende resultaten worden 

uitgeschakeld.  

Projecten  

• Productiestatus Fase is aangepast te worden "Geen" --> "In voorbereiding", Nieuw: "Uitbesteed" 

• In de nacalculaties worden de te factureren bedragen nu ook berekend als er geen deelopdrachten 

worden getoond. 

• In de nacalculaties is een kolom toegevoegd die de verschillen toont tussen de gecalculeerde 

bedragen van de offertebegroting en de werkbegroting. 

• In de nacalculaties zijn kolommen toegevoegd die het ingevoerde offertebedrag en aanneemsom 

tonen. Hierdoor tonen de kolommen met gecalculeerde bedragen enkel nog de bedragen uit de 

calculatie waardoor deze beter met elkaar vergelijkbaar zijn. 

• In het Faseschema voor een Opdracht wordt het Productienummer van de Fase weergegeven indien 

dit is ingevoerd.  



 

 

 

 

 

Inkooporders  

• In alle schermen "Te bestellen artikelen" is de wizard "Wizard Nieuwe Inkooporder" toegevoegd. 

• Met deze wizard kunnen meerdere Inkooporders voor alle geselecteerde artikelen aangemaakt 

worden. Per leverancier wordt er één inkooporder aangemaakt. 

• De inkooporders kunnen bij het afsluiten van de wizard geopend worden om verder te verwerken.  

Planning  

• In de Globale planning kan een tweede capaciteitslijn weergegeven worden. 

• Stel hiervoor bij de Afdeling een percentage in waarop deze lijn weergegeven dient te worden.  

Export  

• Er is een aantal exportdefinities voor Debiteuren, Crediteuren en Journaalposten toegevoegd. 

• De Export van Inkooporders naar XML is uitgebreid. 

• De export bevat nu alle gegevens van de inkooporder en de samengevoegde bestelregels.  

• Uitwisseling MatrixKozijn Calculatie  

• Het synchroniseren van Merken en fases met MatrixKozijn kan nu ook vanuit de lijst met calculaties 

opgestart worden.  

Urenregistratie  

• Er zijn diverse rapporten voor de Urenregistratie toegevoegd.  

Algemeen  

• Na de verbetering van de performance van lijstweergaves werkte het groeperen niet meer indien 

kolommen niet getoond werden. 

• Na de verbetering van de performance van lijstweergaves werkte de voorwaardelijke opmaak niet 

meer indien kolommen niet getoond werden. 

• Een aantal gemelde fouten is verholpen. 

• Het gebruik van DirectX versnelling en hoge DPI is standaard uitgeschakeld omdat dit problemen 

opleverde op een RDS omgeving. In de appconfig kan dit eventueel weer ingeschakeld worden 

<setting name="DPIAware" serializeAs="String"> <value>True</value> </setting> <setting 

name="DirectX" serializeAs="String"> <value>True</value> </setting> 

• In lijstweergaves konden fouten optreden bij het filteren. Dit is verholpen door een upgrade naar 

DevExpress 7.2.10. 

• Schermen met gegevensanalyses werkten niet meer correct. 

• Bij het importeren van een e-mail wordt aan de bestandsnaam toegevoegd of de e-mail ontvangen of 

verzonden is.  

Projecten  

• Door tussentijds afronden van uren en prijzen in calculatieresultaten waren er verschillen tussen de 

resultaten in MatrixKozijn Project en MatrixKozijn Hout/Kunststof. 

• De performance van de lijstweergave met merken is verbeterd.  

Inkooporders  

• Het factuurnummer van de crediteur voor inkoopfacturen werd niet weergegeven in het zoekscherm 

voor inkoopfacturen.  



 

 

 

 

 

Voorraadbeheer  

• Artikelen laag in voorraad werden niet correct gefilterd in het scherm "Voorraad artikelen" 

• In het scherm "Voorraadartikelen" is de wizard "Wizard Nieuwe Inkooporder" toegevoegd. 

• Met deze wizard kunnen meerdere Inkooporders voor alle geselecteerde artikelen met lage voorraad 

aangemaakt worden. Per leverancier wordt er één inkooporder aangemaakt. 

• De inkooporders kunnen bij het afsluiten van de wizard geopend worden om verder te verwerken.  

Export  

• Bij het generen van journaalposten wordt het factuurnummer van de crediteur voor inkoopfacturen 

opgeslagen. 

• In de export van journaalposten werd de kolom Noexport voor het overslaan van regels (export 

Multivers) niet afgehandeld.  

Uitwisseling MatrixKozijn Calculatie  

• Fases in een Offertecalculatie werden niet gesynchroniseerd vanuit MatrixKozijn indien dit ingesteld 

was. 

• Het tijdelijk uitpakken van een MatrixKozijn calculatie is aangepast. 

• Het uitpakken gebeurt nu in de tijdelijk map van Windows. Hiermee wordt voorkomen dat het pad te 

lang wordt.  

Urenregistratie  

• Het verwijderen van regels uit de lijst met tijdregistraties werkte niet correct.  
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Verbeteringen: 

Uitwisseling MatrixKozijn Calculatie  

• Wanneer een offerte/opdracht een Persoon als klant heeft worden de eigenschappen van de persoon 

doorgestuurd naar de MatrixKozijn projecteigenschappen bij het bewerken van de MatrixKozijn 

calculatie. 

• Bij het bewerken van een MatrixKozijn Calculatie vanuit een offerte wordt de persoon aan wie de 

offerte is verzonden ingesteld al persoon in de projecteigenschappen in MatrixKozijn.  

Algemeen  

• Wanneer op een andere database werd ingelogd (zonder MatrixProject af te sluiten) dan werkte het 

documentenbeheer niet meer correct.  

• In de het koppelbestand voor MS Word wordt als Projectleider voortaan de interne Projectleider 

doorgestuurd. 

• Het type filter voor kolommen met data is ingesteld op standaard.  

CRM  

• Vanuit het paneel Contactpersonen in het zoekscherm Organisaties kunnen direct nieuwe objecten 

worden aangemaakt (Aanvraag, offerte, Opdracht, Verkoopfactuur, Inkooporder, Inkoopfactuur).  

Projecten  

• Binnen het overzicht van de inkoopfactuurregels wordt voortaan ook de gekoppelde Inkooporder 

getoond. De Inkooporder kan direct vanuit het overzicht geopend worden. 

• Binnen het overzicht van een Opdracht kunnen de verkoopfactuurregels die gekoppeld zijn aan de 

opdracht bekeken worden in een nieuwe weergave, 

• De schermen voor nacalculaties worden ververst indien op F5 wordt gedrukt. 

• Binnen het overzicht van een klant kunnen Opdrachten gefilterd worden op Lopend, Afgesloten of 

Allen. 

• Het is mogelijk om in te stellen dat de fases gesynchroniseerd worden van MatrixKozijn naar 

MatrixProject. De fases in MatrixKozijn zijn hierdoor leidend. De fases in MatrixProject worden 

overschreven. 

• Er zijn nieuwe schermen voor de nacalculatie op Opdrachten: Nacalculatie lopende Opdrachten, 

Nacalculatie afgesloten Opdrachten. 

• Wanneer een Opdracht wordt afgesloten worden ook alle Deelopdrachten en fases die tot de 

Opdracht behoren afgesloten.  

Import  

• Bij het importeren van een externe ERP XML als Offerte of Opdracht via command line wordt de 

command line correct verwerkt als de MatrixProject client al is opgestart. Afsluiten van de 

MatrixProject client is niet meer nodig.  



 

 

 

 

 

Uitwisseling MatrixKozijn Calculatie  

• De kosten van overlengten uit de optimalisatie van handelslengtes vanuit MatrixKozijn Kunststof 3.0 

worden geïmporteerd als toeslagen in de calculatie resultaten.  

Urenregistratie  

• In het Overzicht Tijdregistratie is een weergave toegevoegd die de laatste registratie op een dag 

(standaard vandaag) laat zien: "Tijdregistratie Datum". 

• Deze weergave is de standaard weergave die wordt geselecteerd bij het openen van het scherm. 

• Voor een correcte volgorde van de navigatie links herstel de weergave van het navigatiepaneel.  

Algemeen  

• Het totaal van uren weergegeven in voetteksten wordt in hetzelfde formaat weergegeven als de uren 

in de tabel.  

Database Beheer  

• Er wordt een langere tijd gewacht tijdens het updaten van een database met een revisie tot de update 

is voltooid. In sommige gevallen werd de update niet doorgevoerd omdat er een timeout verstreek.  

Projecten  

• Bij het gebruik van de wizard om een offerte te accepteren kon een fout optreden waardoor de 

applicatie werd afgesloten. 

• Binnen het overzicht van een klant trad een fout op bij het weergeven van de lijst met Opdrachten. 

• In de nacalculatie van Fases kon een fout optreden. 

• Bij het aanmaken van nieuwe fases trad een fout op (System.NullReferenceException). 

• Nacalculatie projecten is herzien. Resultaten voor lopende Opdrachten zijn gecorrigeerd.  

Productentabel  

• Het plakken van gegevens in de prijstabellen werkte niet correct. 

• MatrixKozijn Kunststof, voor de artikelen van de Glaslatprofielen en de Diverse profielen (enkelzijdig 

gekleurd) kan alleen nog maar een kleur voor de voorzijde opgegeven worden. 

• Bij de laagreliëf dorpels werden in de productentabel de Lengte prijzen niet meer weergegeven. 

• Voor het artikeltype "Roede beglazing" worden de kolommen Windlasttabel, Opbouw glas, Zwakker 

artikel, Sterker artikel ook weergegeven. 

• Kunststof profielen werden niet altijd correct opgeslagen. Dit wordt in database revisie 2.3.2 

gecorrigeerd. 

• Ix voor artikelen werd niet correct opgeslagen. 

• Bestaande waardes worden met de database revisie 3.2.2 gecorrigeerd.  

Conversie Orderregistratie  

• In de conversie van de urenregistraties uit Orderregistratie trad een fout op met het ophalen van de 

Fase. 

• Bij het converteren van documenten met een pad langer dan 255 karakters trad een fout op. Deze 

bestanden worden nu overgeslagen zodat deze fout niet meer optreed. 

• In de conversie uit Orderregistratie trad er een fout op met het importeren van personen en 

particuliere relaties. 

• In de conversie vanuit Orderregistratie werden uren niet geboekt op een Deelproject niet 

geconverteerd.  


