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Inleiding
Hieronder volgen de release notities van onze ontwikkelafdeling die tot nu toe zijn vastgelegd voor
MatrixMetaal 4.0. Indien u in het verleden wensen heeft geuit of iets heeft gevonden dat niet goed werkte, dan
kunt u hieronder lezen of de huidige versie een uitbreiding of verbetering aan boord heeft op dit punt.
Verder zijn er allerlei andere dingen gewijzigd en toegevoegd waarvan u via de release notities kennis kunt
nemen.
De profielentabel oude stijl bestaat niet meer. De functionaliteit is herbouwd op het nieuwe platform en heet
nu MatrixMetaal Productentabel. De lijst met release notities van de MatrixMetaal Productentabel is aanwezig
maar logischerwijs heel kort.
Regelmatig wordt er in de release notities vermeld dat er een fout is opgelost. Veelal zijn dit tijdens de
ontwikkeling van een vroege versie van 4.0 ontstane fouten die meteen weer zijn hersteld. We hebben ze
genoemd omdat er gebruikers zijn die deze vroege versies hebben getest. Maakt u zich niet ongerust, zo’n fout
zal dus waarschijnlijk niet in versie 3.2 hebben gezeten!

Compatibiliteit
De 4.0-versie van MatrixMetaal Calculatie – WVB werkt alleen samen met ons nieuwe ERP-systeem
MatrixMetaal Project, niet met Orderregistratie. De nieuwe opslagstructuur in SQL Server dwingt ons hiertoe.
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Release notities MatrixMetaal Calculatie - WVB 4.0
Uitbreidingen en verbeteringen
Calculatie


In de selectielijst voor Omschrijving2 wordt de prijs achter de verschillende kwaliteiten
berekend inclusief basisprijzen (Laagste basisprijs) en kortingen (Korting C). Hierdoor is de
uitklapper van Omschrijving2 niet meer gesorteerd op de bruto prijs zonder kortingen,
maar op de NETTO prijs. Bij de leverancier van met name kokers en buizen waarmee u het
meeste werkt, zult u in de praktijk meestal ook de scherpste korting hebben ingesteld
waardoor deze artikelen normaal gesproken altijd bovenaan zullen staan.



In de statusbalk wordt nu ook de prijs per kilogram weergegeven



In de calculatiemodule kan per pos een opmerking ingevuld worden in de kolom "Posbeschr."
Deze opmerking wordt meegenomen in inkooporders in MatrixMetaal Project.

Werkvoorbereiding


In de werkvoorbereidingmodule kunnen per pos zaaghoeken opgegeven worden. Deze
zaaghoeken worden afgedrukt op de bestellijst en meegenomen in inkooporders in
MatrixMetaal Project.

Toegevoegde applicaties, w.o. profielentabel, wizard prijsaanpassing


De meeste toegevoegde applicaties zoals die tot nu toe werden meegeleverd, zijn komen
te vervallen, en opgenomen in een aparte, nieuwe applicatie met de naam MatrixMetaal
Productentabel. Deze wordt apart geïnstalleerd d.m.v. een ander installatiebestand. Naast
de functionaliteit van de oude profielentabel zijn hierin ook de wizards prijsaanpassing en
conversie databestanden opgenomen.

Licentiebeveiliging


MatrixMetaal is geüpdate naar MatrixProtection 9: Betere performance, Ondersteuning
schalingsniveaus in Windows 8 en hoger.



De standaard waarden na eerste installatie voor de Berekening instellingen en Voorkeuren
zijn aangepast.



Setup in nieuwe huisstijl Matrix



Splashscreens (opstartschermen) bevatten versienummer



Setup bijgewerkt met splashscreen in nieuwe huisstijl

Setup

Rapporten
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Er is een nieuw rapportonderwerp "Elementtotalen (met toeslagen)", op dit rapport
worden de kosten, gewichten, etc. inclusief toeslagen weergegeven.



Het verfoppervlak wordt weergegeven op de rapporten "Profielenlijst (Eenvoudig)" en
"Totaal profielenlijst (Eenvoudig)"



Alle Pull down menu’s en toolbars zijn vervangen door ribbons



De component voor weergave van tabellen is vervangen door nieuwere versie. Hierdoor
wordt ook het werken op een tweede (of derde) beeldscherm correct ondersteund.



Nieuw icoon voor module Lengteoptimalisatie



Gebruikersbestanden worden opgeslagen in de folder %programdata%



De dialoog tijdens het verversen van de gegevens uit de productentabel is vereenvoudigd.
Voortgang wordt alleen nog getoond wanneer er fouten optreden.



Aan de Ribbon "Project" zijn opdrachten toegevoegd voor de Rapporten (Instellingen,
voorbeeld, afdrukken).



Nieuwe iconen voor MatrixMetaal applicatie en knop "Productentabel".

Algemeen

Opgeloste fouten
Lengteoptimalisatie


Gebruikersprijzen werden in de lengteoptimalisatie niet correct berekend (prijzen waren
altijd in euro per strekkende meter).



Bij het starten van de calculatie wordt er gecontroleerd of alle kostenplaatsen zijn
opgegeven. Indien deze niet zijn opgegeven kan de gebruiker kiezen om het
instellingenscherm te openen.
De calculatie wordt afgebroken zodat er geen verkeerde resultaten worden berekend.



De totalen in de statusbalk werden niet correct afgerond.



De totalen in de statusbalk werden berekend zonder bewerkingen, conserveringen en
toeslagen.



De totalen in de statusbalk zijn nu inclusief toeslagen.



In de prijs per prijseenheid in de droplist voor Omschrijving2 werden de projectmatige
afspraakkortingen en de assortimentskortingen niet meeberekend.



De elementenbibliotheek in de setup bevatte incorrecte kostenplaatsen.



Standaard instellingen voor licentie.

Calculatie

Setup
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Opgeslagen licentie wordt gedeeld met andere Matrix applicaties.



Submap "Matrix Software" in Windows Startmenu verwijderd.



Snelkoppeling in Startmenu gewijzigd "Matrix Software|MatrixMetaal 4.0"



De bewerkingstotalen werden op de rapporten niet correct weergegeven en berekend.



De afdrukvoorbeeld weergave van een Crystal Reports rapport werd niet correct afgesloten



De kengetallen in de statusbalk werden niet altijd correct berekend.



Bij het openen van het scherm voor afwijkende profielen werd meerdere keren de vraag
gesteld of de gebruiker de afwijkende profielen wil toevoegen aan de lijst. Nu nog maar één
keer.



Wanneer een project uit de MRU (Most Recently Used) werd geopend werd altijd het
eerste project in de lijst geopend.



Bij het plakken van gegevens van possen vanaf het klembord werd de Omschrijving2 niet
correct geplakt. Dit is opgelost door de code van het artikel te kopiëren/plakken.



In de prijs per gewicht in de statusbalk werden de bewerkingskosten van profielen niet mee
berekend.



De prijs per gewicht in de statusbalk bevatte niet alle kosten.



Tijdens het starten van MatrixMetaal werd geen splashscreen getoond.



De prijzen in de droplist voor Omschrijving2 werden niet opnieuw gecalculeerd als de
kortingen werden aangepast.



Uit de droplist voor Omschrijving2 werd niet altijd automatisch het profiel met de laagste
prijs per eenheid geselecteerd.



De prijs per eenheid in de droplist voor Omschrijving2 werd niet goed berekend.



Bij het ongedaan (CTRL+Z) maken werden ook verborgen kolommen hersteld. Het
geheugen van ongedaan maken wordt nu leeg gemaakt indien men van invoermodus of
module wisselt.



De waarden in de droplist voor omschrijving2 werden niet altijd correct gesorteerd.



Invoer van kortingen in percentage in assortimentsinstellingen per project werden niet
goed weergegeven.



Er konden geen projectmatige afspraakkortingen ingevoerd worden.



Indien alle records werden geselecteerd met het vakje linksboven de tabel dan trad er een
fout op bij het verwijderen van de records.



De knoppen voor "Pos Informatie" en "Prijs Informatie" werden niet bijgewerkt als de

Rapporten

Algemeen
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dialoog handmatig werd afgesloten.


De afmetingen van dialogen die van grootte veranderd konden worden werden niet
opgeslagen en hersteld.



Het ingestelde pad voor standaard locatie projecten diende te eindigen met een "\" ander
werd het project niet correct opgeslagen.



In de dialoog projecteigenschappen werd een te groot icoon getoond waardoor de dialoog
niet meer leesbaar was.



De dialoog "Berekening instellingen" kan alleen geopend worden indien er een project
geopend is. Eerder traden er fouten op indien er geen project geopend was en deze dialoog
werd geopend.



De conversie uit MatrixMetaal 6.1 (DOS) is verplaatst naar het submenu Opties.



Uitklapmenu’s in tabellen op een tweede monitor werken nu correct.



Omschrijving2 kan nu ook met F10 gekopieerd worden.



Instellen van leverancier voor assortiment (assortimentsinstellingen) via droplist werkte
niet

Release notities MatrixMetaal Productentabel 2.0 SP2
Opgeloste fouten
Algemeen


Enkele bugfixes in de invoer in tabellen.



Sommige schermen "knipperden" bij het openen door het herstellen van de positie en
afmetingen.



Bij het kopiëren/plakken van waardes met een opzoektabel werden de verkeerde waardes
geselecteerd in de opzoektabel.



Bij het bewerken van de voorwaardelijke opmaak kon er een fout optreden.

Conversie MatrixMetaal 3.2


In de conversie van een oude productentabel (3.2) kon een fout optreden indien er meerder
artikelen geïmporteerd werden met gelijke code. Een gelijke code kan ontstaan indien een
code begint of eindigt met spaties. Tijdens de import worden de spaties verwijderd.



Bonusskins verwijderd uit de setup.

Setup
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