
 

 

 

 

 

MatrixKozijn Kunststof versie 3.0 - Service Pack 6 

Compatibiliteit 
• MatrixKozijn Project 2.3.15507 Beta SP8 (of hoger) 

• MatrixKozijn Productentabel 2.3.14497 SP6 (of hoger) 

• MatrixKozijn Office 3.0.36 (of hoger) 

 

Verbeteringen 

Calculatie 

• Niet alle ingevoerde Project Eigenschappen werden opgenomen in de calculatieresultaten waardoor 

deze niet gebruikt konden worden in de Officekoppeling. 

Algemeen 

• Functie pvc_is _project_version_valid toegevoegd voor MatrixKozijn Project zodat hiermee kan 

worden gecontroleerd of de geïnstalleerde desktopversie het aangeboden project kan calculeren 

Oplossingen 

Calculatie  

• Het uittrekken van randprofielen gebaseerd op kleur voor- of achterzijde van de kozijnprofielen 

werkte niet correct. 

• Het calculatieresultaat van gedownloade projecten uit Webkozijn gebaseerd op Servicepack 6 was niet 

correct voor kozijnmerken met nulprofielen. 

• Bij geconverteerde projecten kon er bij bepaalde merkinvoer (combinatie van gebruik nulprofielen en 

vakken met hoogte 0) een crash optreden tijdens het genereren van de calculatieresultaten. 

• Bij het uittrekken van adapterprofielen werd niet correct gebruik gemaakt van de kleur binnen en 

buitenzijde van de kozijnen. 

• Projectartikelen die werden geblokkeerd door Resultaten Filters werden niet vermeld in het overzicht 

van geblokkeerde artikelen. De artikelen waren wel uitgesloten van de calculatie. 

• Het wijzigen van de ingestelde kleuren via de functie ‘Kleuren Wijzigen Bestaande Onderdelen’ was 

niet altijd mogelijk. 

• Blokkeren van Glas en Ventilatieroosters op glas via Resultaten Filters werkte niet overal correct. 

 

  



 

 

 

 

 

Projectinvoer  

• De sortering van de kleur keuzelijsten was niet consequent op omschrijving van de kleur. 

 

Aanzichttekening 

• De Profieliconen rondom gespiegelde kozijnmerken werden niet op de correcte posities weergegeven. 

  



 

 

 

 

 

MatrixKozijn Kunststof versie 3.0 - Service Pack 5 

Compatibiliteit 
• Voor compatibiliteit met MatrixKozijn Project is minimaal  

MatrixKozijn Project 2.3.14497 SP6 vereist. 

• Voor compatibiliteit met MatrixKozijn Productentabel is minimaal  

MatrixKozijn Productentabel 2.3.14497 SP6 vereist. 

• Voor compatibiliteit met MatrixKozijn Office is minimaal 

MatrixKozijn Office 3.0.36 vereist 

 

Verbeteringen 

Algemeen  

• Keuze van Profiel Combi en Staal in grafische invoer eigenschappen werkt nu via een dialoog in plaats 

van een drop down. 

• Update gebruikte PHP versie naar 7.1.32 

• Let op dat projecten geopend en opgeslagen met SP5 niet meer geopend kunnen worden met SP4, de 

gebruiker krijgt dan een melding dat het project met een nieuwere versie is opgeslagen. 

 

Projectinvoer  

• Iconen voor verwijderen in de merkenlijst hebben nu een rode kleur. 

• De keuzelijst voor merken in de grafische invoer is breder gemaakt zodat langere merkomschrijvingen 

ook zichtbaar zijn. 

• Het onderdeel T-Verbinders is toegevoegd in de dialoog Project Onderhoud. 

• Het onderdeel Externe Staalverstijving is toegevoegd in de dialoog Project Onderhoud. 

 

Bestandsinvoer 

• De Profiel Combi’s Glaslatten en Lekdorpels zijn vervallen, deze vallen nu onder het type Divers. 

 

Oplossingen 

Algemeen  

• Gegevens in de bibliotheek werden alleen ververst als er een netwerklicentie werd gebruikt. (Bijv. 

prijzen van kunststof profielen werden niet correct ververst.) 

• Herhaling van de release, de afhankelijkheid met MatrixKozijn Project is aangepast, minimaal 

MatrixKozijn Project 2.3.15507 SP8 is vereist. De afhandeling van glaslatten is gewijzigd in MatrixKozijn 

Kunststof en klanten met een CNC aansturing hebben hiervoor een update nodig van MatrixKozijn 

Project om de glaslatten correct te herkennen. 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Aanzichttekeningen 

• De uitlijning aan de bovenzijde van merken op dezelfde pagina en rij werkte niet consequent. 

 

Projectinvoer 

• Naam van het merk was niet meer zichtbaar in de titelbalk van de applicatie. 

• Bij toekennen Vak Voorkeuzes aan Vakken was het niet mogelijk om naar een ander merk te wisselen 

en direct weer deze Vak Voorkeuze toe te kennen. 

• Invoeren van getallen in dialogen Prijs Correcties en Kostenplaatsen werkte niet correct. 

 

 

  



 

 

 

 

 

MatrixKozijn Kunststof versie 3.0 - Service Pack 4 

Compatibiliteit 
• Voor compatibiliteit met MatrixKozijn Project is minimaal  

MatrixKozijn Project 2.3.14497 SP6 vereist. 

• Voor compatibiliteit met MatrixKozijn Productentabel is minimaal  

MatrixKozijn Productentabel 2.3.14497 SP6 vereist. 

• Voor compatibiliteit met MatrixKozijn Office is minimaal 

MatrixKozijn Office 3.0.36 vereist 

 

Verbeteringen 

Algemeen  

• De bepaalde windstuwdruk wordt weergegeven met precisie van 4 decimalen. 

• De mogelijkheid om los CNC resultaten te genereren naar een apart uitvoerbestand is niet langer 

aanwezig in de applicatie. Dit loopt nu altijd via MatrixKozijn Project via de calculatie. 

• In de dialoog Bibliotheek > Knooppunt Sjabloon zijn diverse mogelijke verbindingen toegevoegd. 

 

Oplossingen 

Algemeen  

• De dialoog Optimalisatie Resultaten toonde niet alle artikelen met een ingevoerde handelslengte en 

niet alle kolommen werden correct gevuld. 

• Tijdens de actie ‘Update WebKozijn’ werden kozijnmerken met nulprofielen geweigerd in recente 

builds. 

• Het wijzigen van Hang- en Sluitwerk in een Vakvoorkeuze met tussendorpels in grote projecten werkte 

traag. 

• Als een project werd geopend via MatrixKozijn Project dan werd de windlast voor de glasdikte 

berekening niet goed bepaald. 

• Het ophalen van de prijzen van kunststof profiel artikelen werkte niet correct voor alle oude 

projecten. Bij het openen van een oud project wordt een eenmalige correctie doorgevoerd in het 

project. Het probleem was ook aanwezig in de Bibliotheek, hier wordt ook een eenmalige correctie 

doorgevoerd. 

 

  



 

 

 

 

 

Calculatie  

• Bewerkingen waar was aangegeven dat deze op de adapterprofielen geplaatst moesten worden 

werden toch toegevoegd aan het kozijnprofiel. 

• De correctielengte voor stolpnaalden werd niet berekend voor de CNC resultaten. 

• Na de actie Project Onderhoud >  Hang- en Sluitwerk Combi’s > Update uit stambestanden was de 

bepaling van getekende / gespiegelde artikelen niet altijd correct. 

 

Bestandsinvoer  

• Bij het bewerken van Verstijving Combi’s werd de informatie van het tweede staal artikel niet altijd 

correct opgeslagen. 

 

Projectinvoer  

• Na het toevoegen van stijlen en dorpels in Vak Voorkeuzes trad er een crash op in de grafische invoer. 

• Knoppenbalken Vak voorkeuze selectie boom reageerden soms niet meer na snel klikken in de 

grafische invoer/dialoog kozijnvorm selecteren. Ook was er soms een extra dialoog contour zichtbaar. 

• Bij het wisselen van de draairichting bij stolpdeuren was het mogelijk dat de verwijzingen naar de 

individuele deuren niet correct werden bepaald, waardoor dezelfde deur tweemaal in het vak 

aanwezig was. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

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.  

 

 


