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KLANTCASE
EFFICIËNTE EN FOUTLOZE UITWISSELING VAN DATA

WIERTS ZET DICO-KOPPELING (KOVRA) IN BIJ ZIJN OPDRACHTGEVERS

Familiebedrijf Wierts BV– actief in verbouw, renovatie en onderhoud, voornamelijk voor woningcorporaties –
werkt nu ruim acht jaar met de bedrijfssoftware van Acto. Onlangs kreeg Wierts van enkele opdrachtgevers,
waaronder Wonen Zuid, het verzoek te gaan werken met de DICO-standaard (voorheen ook wel bekend als
KOVRA-standaard), een ICT-oplossing voor standaardberichtenuitwisseling bij ketensamenwerking tussen

woningcorporaties en onderhoudsbedrijven. Wierts ging samen met Acto aan de slag om de KOVRA-koppeling
in de software te realiseren. Wierts en zijn opdrachtgevers zijn nu met deze koppeling in staat informatie over

de status van reparatieverzoeken realtime uit te wisselen in elkaars systemen. Dat scheelt tijd en geld en zorgt
voor nog duidelijkere communicatie met de bewoner.

Gemiddelde klanttevredenheid: 9 (!)

je vak verstaan en streven naar tevreden klanten

Wierts. Hij begon het bedrijf als eenmanszaak in

levert Wierts een indrukkende 9 op als gemiddelde

loodgieters- en dakdekkerswerkzaamheden. Samen

met zijn vrouw bouwde hij het bedrijf steeds verder uit.

nog steeds centraal in alles wat Wierts doet. Het
klantbeoordeling.

bijna alle vakdisciplines in huis die je in de bouw kan

Van losse bonnen naar eén systeem voor
alles

renoveert en onderhoudt het bedrijf woningen voor

met Acto en nam het bedrijf de bedrijfssoftware in

Nu, meer dan 50 jaar na de oprichting, heeft Wierts
tegenkomen. Met ruim 70 medewerkers verbouwt,
woningcorporaties, VvE’s, projectontwikkelaars,

vastgoedinvesteerders en soms ook particulieren.
En dat doen ze goed. Zoals voor Harrie vakmanschap

en kwaliteit voorop stonden, zo staan kwaliteit leveren,

Ongeveer acht jaar geleden kwam Wierts in contact

gebruik. Tot dan toe gebeurde veel administratief werk
nog handmatig. Zoals bonnen schrijven, waardoor
alle informatie over de uren, gebruikte materialen

en het uitgevoerde werk op kantoor moest worden
overgetypt.

ACTO UPDATE - maart 2021

Wierts werd 57 jaar geleden opgericht door Harrie
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KLANTCASE

“We hadden bijvoorbeeld ook nog geen digitaal

Realtime gegevens uitwisselen

daar nu over. “De uitvoerder moest dat soort werk echt

in zijn eigen systeem zet, staat dit meteen ook in ons

nog op een blaadje schrijven en veel bellen met de

vakmonteurs. We wisten dat daar verandering in moest
komen, we verwerken zo’n 11.000 bonnen per jaar.

Met Acto kregen we één systeem voor alles, kregen de
vakmonteurs allemaal een iPad en gingen we werken

met een digitaal planbord. Veel makkelijker natuurlijk,

want we hoefden vanaf dat moment niks meer over te
typen en dat scheelt tijd en fouten.”

“Als onze opdrachtgever nu een opdracht voor ons

systeem van Acto. We hoeven deze dus niet meer over

te typen. Het is bovendien realtime. Zodra Wonen Zuid
een wijziging doorvoert in haar eigen systeem, staat
het er ook bij ons in. Ook de status van de opdracht

hoeft nu maar in één systeem te worden bijgehouden.
Als wij in ons systeem de status veranderen, gebeurt
dat automatisch ook in het systeem van onze
opdrachtgever.”

Efficiënte en foutloze uitwisseling van data

Hiermee kan ook de communicatie met de klanten van

opdrachtgever Wonen Zuid in de samenwerking met

”Als de huurder nu belt met de woningcorporatie om te

Dat het nóg makkelijker kon, ervoer Wierts toen

Wierts de KOVRA-koppeling in gebruik wilde nemen.
Nils: “Veel woningcorporaties werken met portalen.
Reparatieverzoeken komen bij ons binnen via die
portalen, via de mail of via een belletje van de

woningcorporatie. Wij kopiëren en plakken dat

vervolgens in ons eigen systeem en gaan er dan

opdrachtgevers, de huurders, worden vereenvoudigd.

vragen waarom hij nog niet is gebeld door ons, dan ziet
onze opdrachtgever dat wij bijvoorbeeld wel hebben

gebeld, maar de huurders niet te bereiken waren. Of als
de huurder belt om te vragen wat ook alweer de datum
is van ons bezoek, dan kan onze opdrachtgever dat
meteen inzien.”

mee aan de slag. Elke update moeten we vervolgens

“Met de KOVRA-koppeling gebeurt ook het versturen

woningcorporatie. Als we de bewoner hebben gebeld

factuur in, onze opdrachtgever kan de factuur meteen

invoeren in ons eigen systeem én in het portaal van de
maar niet te pakken kregen bijvoorbeeld, als we een

afspraak hebben gemaakt, als het werk is uitgevoerd,

als de factuur is verstuurd. Met de KOVRA-koppeling is
dat nu verleden tijd.”

van facturen achter de schermen. Wij voeren de

zien, gekoppeld aan de juiste werkbon en met een

specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden, zodat

de factuur meteen zonder tussencontrole door kan naar
de betaling.”

Ketenprocessen digitaliseren en
standaardiseren

Nog betere bewonerscommunicatie

efficiënte en foutloze uitwisseling van data tussen de

die een KOVRA-koppeling heeft en dit ook voor

Dankzij de KOVRA*-koppeling ontstaat er een

woningcorporatie en Wierts. KOVRA is een initiatief
van VERA, Ketenstandaard Bouw en Installatie en

KOVON. Het doel: ketenprocessen digitaliseren en

standaardiseren. De KOVRA-standaard is een softwareonafhankelijke berichtenstandaard die zorgt voor een
efficiënte en foutloze uitwisseling van data tussen
verschillende primaire systemen.

* Inmiddels is de naam van deze koppeling veranderd in
DICO Digital Standard en spreken we over DICO Berichten.

Wierts is nu een van de eerste middelgrote

onderhoudsbedrijven in het zuiden van Nederland
andere opdrachtgevers in kan richten. Voor huurders
brengt dat ook voordelen met zich mee. Nils: “Als
een woningbouwvereniging een huurdersportaal

heeft, kunnen ze de gegevens ook verwerken in het

huurdersportaal. Zoals de datum waarop we komen of
dat we hebben gebeld maar geen gehoor kregen. De

huurders beschikken dan net als wij altijd realtime over

de juiste informatie. En dat scheelt de woningcorporatie
behalve de administratieve rompslomp ook weer een
hoop telefoontjes van bewoners.”
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planbord”, vertelt Nils Feldmann, teamleider bij Wierts,
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ACTOBUSINESS
VOORBEREID OP DE TOEKOMST

BEDRIJFSSOFTWARE VOOR INSTALLATEUR EN TECHNISCH DIENSTVERLENER
OP BASIS VAN LOW CODE
ActoBusiness is de nieuwste ERP-oplossing van Acto, die helemaal ontwikkeld is op basis van low code.

Daarmee is het een toekomstbestendige totaaloplossing, waarmee installateur en technisch dienstverlener
klaar zijn voor de toekomst.

gezien nooit veroudert en dus altijd op alle platformen

Webinars ActoBusiness:

op het ontwikkelen van functionaliteit, waarmee

webinar rondom ActoBusiness. Hierbij staat elke

kan draaien. Op die manier kunnen wij ons focussen
onze klanten hun business nog succesvoller kunnen

managen. Daarnaast kunnen we op deze manier vele
malen sneller ontwikkelen, tegen aanzienlijk lagere

kosten dan voorheen. Dat geeft zowel Acto als onze
klanten een concurrentievoordeel.”, aldus Willem
Verhoef, CEO Acto.

Vanaf eind maart organiseren we maandelijks een
maand een (gedeelte van een) proces centraal.

We beginnen in maart met de digitale werkorder.
Het webinar wordt binnenkort aangekondigd op
onze website met de mogelijkheid om u aan te
melden.

Wat is low code?

ontwikkeld was. Samenvattend zijn de voordelen van

om software te ontwikkelen. Het bekende ‘code

de lagere ontwikkelkosten én een snellere time-to-

Low code is een steeds populairder wordende manier
kloppen’ is met low code developing verleden tijd.

Een low-code platform stelt je in staat snel apps en

low code het sneller toetsen en verbeteren van ideeën,
market.

software te ontwikkelen met een minimum aan code.

Partnership met Thinkwise

bouwen uit bestaande bouwstenen, zonder daarvoor

andere systemen, omgaan met gegevens vanuit

De ontwikkelaars kunnen in theorie vrij snel software
telkens een hele source code te schrijven.

Voordelen low code

Volgens Verhoef waren de snel veranderende markt en
de toenemende digitalisering belangrijke redenen om
met low code te gaan ontwikkelen. “Ik verwacht dat

software de komende vijf jaar evenveel gaat veranderen
als in de afgelopen twintig jaar”. Low code stelt Acto

“Erp-systemen moeten flexibeler integreren met
sensortechnologie, ondersteuning bieden voor
predictive maintenance en moeten ook nog

gebruiksvriendelijk zijn. Dit vraagt om een nieuwe

ontwikkelomgeving. Wij sloten daarom een partnership
met Thinkwise om een next-generation erp-platform
te realiseren, met veel functionele flexibiliteit,

gebruiksgemak en mogelijkheden voor personalisatie.”

in staat om software sneller en van betere kwaliteit te

Ontwikkelen met ‘Legoblokjes’

was dat het bouwen van toepassingen zo lang duurde

nu over een ontwikkelomgeving waarmee minimaal

laten ontwikkelen. Het probleem met vorige methodes
dat de vereisten al gewijzigd waren nog voordat het

Door de samenwerking met Thinkwise beschikt Acto
drie tot vijf keer sneller ontwikkeld kan worden door de

aanwezigheid van standaard componenten. Verhoef: “Je
kunt het zien als een doos met Legoblokken. Mochten
er door de snel veranderende behoeftes innovatieve

Legoblokjes ontbreken, dan zal Thinkwise die in overleg
met Acto op korte termijn beschikbaar stellen.”
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“De software is zo ontwikkeld dat deze technologisch
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ACTOBUSINESS

Thinkwise Partner of the Year Awards 2020

Willem Verhoef, CEO van Acto: “Acto ontwikkelt al meer

Partner Awards uitgereikt. De winnaars zijn onlangs

en technische dienstverleners. We zagen (en zien) dat

bekend gemaakt. Thinkwise reikte de awards uit aan

partners die een aanzienlijke groei hebben gerealiseerd
of die zich op een andere manier hebben weten te
onderscheiden.

Winnaars

Dit jaar zijn er in vier categorieën partner awards
uitgereikt. De winnaars zijn:
•

EsperantoXL: Thinkwise SI Partner of the Year 2020

•

OVSoftware: Thinkwise Most Promising Partner of

•

•

Acto: Thinkwise ISV Partner of the Year 2020
the Year 2020

Harm Horstman: Most Valuable Person of the Year
2020

Thinkwise ISV Partner of the Year 2020 –
Acto
Als één van de meest succesvolle ISV’s met een
bijzonder innovatieve applicatie en een grote

dan 40 jaar bedrijfssoftware voor installatiebedrijven

de wereld van IT en techniek steeds sneller verandert

en de digitalisering een steeds grotere rol gaat spelen.
Wil je als bedrijf up-to-date blijven op dat gebied,

dan heb je daarvoor ook flexibele bedrijfssoftware

nodig die zich continu kan aanpassen aan de nieuwe
eisen. Erp-systemen moeten gemakkelijk kunnen
integreren met andere systemen, omgaan met

gegevens vanuit sensortechnologie, ondersteuning

bieden voor predictive maintenance en moeten ook
nog gebruiksvriendelijk zijn. Om zo’n systeem voor

je klanten te kunnen realiseren, kun je haast niet om

een low-code platform heen. Een aantal jaar geleden

hebben wij de keuze gemaakt om onze bedrijfssoftware
te gaan ontwikkelen op basis van het Thinkwise

platform en wij hebben daar nog geen seconde spijt
van. De award is dan ook de bekroning op onze

vruchtbare samenwerking, waarbij Thinkwise zorgt voor

het technologisch platform en wij, Acto, voor slimme en
gebruiksvriendelijke software voor onze klanten.”

hoeveelheid aangesloten klanten, heeft Acto de

Wilt u meer weten over ActoBusiness of over onze

gewonnen.

ons op, wij laten het u graag zien!

Thinkwise ISV Partner of the Year 2020 Award

manier van ontwikkelen? Neem dan contact met

ACTO UPDATE - maart 2021

Voor de allereerste keer zijn dit jaar de Thinkwise
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PROGNOSE
IN SAMENWERKING MET SCHOUTEN TECHNIEK

VAN WERKBEGROTING NAAR PROGNOSE IN 10 MINUTEN
Grote complexe projecten met veel uren wil je graag op detailniveau bewaken. Dat moet verder gaan dan

het totaal aantal uren per functie op projectniveau. Om dit te realiseren zien we dat er nog steeds veel met

Excel gewerkt wordt. Daarmee worden lijsten gemaakt waarop de tijdsbesteding specifiek per activiteit wordt
bijgehouden. Als basis hiervoor gebruikt men de totaalstanden uit bedrijfssoftware die vervolgens in de

Excellijsten worden verdeeld. Kortom een herkenbare situatie voor veel van onze klanten die veel extra werk
opleverde met een reële foutkans.

Wat kon er al?

Wat hebben we gedaan?

werkbegroting maken en het budget vanuit de

en Bob de Maker van Schouten het proces ‘van

werkbegroting per kostensoort overzetten naar het

project. En ook het materiaalafroepschema kon worden
aangemaakt. Maar dan begon bij de grote projecten
het handmatig verdelen van de uren en materialen

per activiteit. Complexe materie, waarbij je goed moet
kijken dat de juiste vinkjes waren gezet om de juiste

budgetten op de juiste activiteit te krijgen. Een proces
dat u elke keer veel tijd kost. Of eigenlijk moeten

we nu zeggen ‘kostte’, want samen met onze klant

Schouten Techniek hebben we hier een oplossing voor
ontwikkeld.

Hiervoor hebben we samen met Bastiaan Lankhoorn
werkbegroting tot prognose’ onder de loep genomen
en het vergaand geoptimaliseerd.

Het doorzetten van inleesbegrotingen (zo noemt

Schouten Techniek de calculatie die doorgezet wordt) is
een verademing.

ACTO UPDATE - maart 2021

Natuurlijk kunt u in de Acto-software een
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PROGNOSE

Detaillering bewakingsniveau

Verdeling budgetten en activiteiten

woningbouw van Schouten genomen. Er is gekeken op

naar de projectadministratie en vervolgens worden met

Als voorbeeld hebben we hierbij de afdeling

welke activiteiten er wordt bewaakt en of dat ook het

niveau is waarop monteurs hun uren kunnen schrijven.

Te weinig activiteiten geeft nog steeds te weinig inzicht
en leidt tot Excellijsten, te veel activiteiten leidt tot

onoverzichtelijkheid

en onnauwkeurigheid

“Het doorzetten van
inleesbegrotingen is
een verademing.”

voor de monteurs om

Bob de Maker –
Hoofd Projectleiding
Woningbouw

benoemd. Dit proces is

De informatie van de werkbegroting wordt doorgezet
1 druk op de knop de activiteiten aangemaakt en de

budgetten conform de indeling van de werkbegroting

over de activiteiten verdeeld. De materialen staan klaar
om te worden besteld en de activiteiten zijn bekend in
de uren-app voor de monteurs.

de uren te kunnen

Operationele prognose op activiteitniveau

zijn er een beperkt

activiteitniveau de operationele prognose maken, die

schrijven. Per discipline
aantal activiteiten

de basis geweest voor
het verdere proces en
procedures.

De basis: een goede calculatie-indeling
Bij de indeling van de calculaties wordt er al

Aan het einde van de periode kan de projectleider op
vervolgens kan worden overgenomen in de financiële
prognose.

Alle optimalisaties hebben ertoe bijgedragen dat de
calculaties van de verschillende disciplines in ca 10

tot 15 minuten zijn omgezet naar de uitvoering. Een

besparing van een aantal uur en een foutkans die vele
malen kleiner is.

rekening mee gehouden, zodat bij opdracht de

calculatie eenvoudig kan worden omgezet naar een

werkbegroting. De werkbegroting wordt wat getuned
en vormt vervolgens de basis voor de bewaking voor
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de uitvoering op activiteitniveau.
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GEBRUIKERSTIP
POP-UP PAGINA MET INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Video’s en laatste nieuws

Om de eindgebruikers van de software beter te

kunnen informeren over het gebruik van de software

hebben we een speciale pop-up pagina gemaakt. Deze

verschijnt bij het inloggen in ActoProject – ActoService.
U vindt er de nieuwste instructievideo’s en het laatste

Iedereen kan persoonlijk de pop-up (tijdelijk) uitzetten.
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nieuws.
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NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.10
LOGISTIEK
Online inzicht in voorraadinformatie

Voor het opvragen van de meest actuele netto prijzen

maakt Select Online gebruik van de realtime informatie
vanuit 2BA. Deze dienst biedt ook de mogelijkheid

om de voorraadinformatie op te vragen. Het is nu ook
mogelijk om vanuit de Acto-software deze voorraad-

informatie direct op te vragen. Vanuit het besteladvies

kunt u direct de voorraad van de benodigde materialen
inzien bij (steeds meer) leveranciers. Dit kan nu al voor

o.a. Technische Unie, Wasco, Rexel, Oosterberg en Solar.
Kijk voor een actueel overzicht op www.2ba.nl.

Afgiftebonnen direct op werkorder boeken
Het maken van afgiftebonnen kunt u nu direct

via de werkorder regelen. Als u een magazijn- of

materieeluitgifte doet kon u voorheen alleen maar
zoeken op project en activiteit. Maar u kunt vanaf

Uitbreiding bevestigingsmail bestelorders
via de app
Bij het bestellen van materialen via een van de apps:
•

Bestellen op projecten

•

Afhalen projecten

•
•

Bestellen op werkorder
Afhalen werkorder

is de bevestigingsmail nu voorzien van het betreffende
project of werkorder. Tevens zijn alle aangemaakte,

geaccordeerde bestelorders als pdf-document in de

bijlage van deze mail beschikbaar. Dankzij deze extra
informatie is bij vragen een en ander sneller terug te
vinden.

No-reply als afzender e-mailberichten
Om ervoor te zorgen dat mails vanuit de Acto-

software altijd aankomen bij de gebruiker, kunt u een
no-reply e-mailadres instellen. Hierdoor worden de

mails altijd verstuurd en wordt de gebruiker dus altijd
geïnformeerd.

nu ook direct de betreffende werkorder opzoeken

Het betreft e-mails vanuit:

automatisch op het juiste project en activiteit

•

en toevoegen. Het materiaal/materieel wordt zo
geregistreerd.

Meer inzicht in bron en herkomst van
ontvangst/bestelregel

Ontvangsten van bestelde artikelen worden geboekt

•

XML-OrderResponse

•

Bevestigingsmail via de bestel-app

•
•
•
•

XML-Invoice

SelectOnline (via desktop en app)
Aanmaken matchvoorstellen

Verwerken matchvoorstellen

Actualiseren en omnummeren productgegevens

vanuit ActoProject of vanuit de Ontvangst-app. Maar
het was niet mogelijk om te achterhalen door wie
en door welke bron de ontvangsten zijn geboekt.

Vanaf deze release krijgt u meer inzicht in de bron en

herkomst van ontvangstboekingen en de herkomst van
de gebruiker en de bron vastgelegd. Deze verbeterde
registratie scheelt u veel zoektijd.
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NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.10

Een inlogcode voor Select Online

Purchase2Pay – retour magazijn

kost uw it-organisatie veel tijd. Daarom hebben we

alleen gebruikt bij bestellingen via Purchase2Pay,

de sleutel voor het inloggen op de website van de

leveranciers via Select Online aangepast. De unieke
gebruikersnaam hoeft geen onderdeel meer te zijn

van de unieke sleutel. U kunt nu een gebruikersnaam
koppelen aan een groep medewerkers (bijvoorbeeld

uw inkopers). Zo kunt u het aantal accounts dat u bij

de leveranciers nodig heeft voor het gebruik van Select
Online terugbrengen naar 1.

De XML-order en XML-orderresponse worden niet
maar ook voor leveringen vanuit uw eigen magazijn.
En daarbij kan het voorkomen dat uw medewerkers

naderhand artikelen retour geven bij uw magazijn. Om
deze transactie ook te kunnen administreren is het

mogelijk gemaakt om een negatief aantal op te kunnen
geven. Dit was eerst niet mogelijk bij een bestelorder
op basis van XML. Op deze manier kunnen nu ook

retourzendingen geautomatiseerd verwerkt worden.

Projectbewaking per activiteit

Inleenorder per BV

bewaken en daarom zou het handig zijn om een

die door de verschillende BV’s worden ingehuurd te

U wilt uw opdrachten zo efficiënt mogelijk kunnen
offerte in te delen naar bewakingscodes en dan per
bewakingscode een activiteit. Om dit mogelijk te

maken is het scherm Verdelen VC aangepast en kunt u

deze verdelen naar activiteit (PRM205) en prognose per
activiteit (PLN035).

De module MultiBV wordt o.a. gebruikt om inleners
verrekenen. Als een inlener binnen een week voor

verschillende BV’s werkzaamheden uitvoert, wordt

daar in een dergelijke situatie maar 1 bestelorder voor
verzonden. Om de kosten toch automatisch per BV
geboekt te krijgen is het mogelijk gemaakt om de

gewerkte uren te splitsen per BV en er per BV dus ook
een bestelorder gemaakt wordt. Dit zorgt voor een
correcte financiële afhandeling.
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Het beheren van inloggegevens en wachtwoorden
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NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.10
SERVICE
Registratie oplossingstekst

Voor beter inzicht in de historie en voor rapportage

Verkoopprijsbepaling op basis van
werkelijke leverancier

oplossingstekst erg handig. Op een factuur is deze

opdracht wordt nu de verkoopprijs gebaseerd op

doeleinden is het kunnen weergeven van de registratietekst vaak niet van toepassing, maar wordt toch

automatisch afgedrukt op de factuur. U kunt vanaf
nu via de lay-out van de factuur aangeven of de

oplossingstekst wel/niet afgedrukt hoeft te worden.

Notificatie: Documenten beschikbaar voor
binnendienst
De monteur kan tijdens de werkzaamheden

documenten toevoegen aan de werkorder die van

belang zijn voor de binnendienst. De monteur kan via

Als uw monteurs materiaal bestellen bij een regiebasis van de inkoopprijs van de voorkeursleverancier.

In de praktijk kan het zo zijn dat het materiaal bij een
andere leverancier wordt besteld en er mogelijk een

andere prijs van toepassing is. Vanaf nu wordt bij regieopdrachten de inkoopprijs gebaseerd op de prijs van

de daadwerkelijke leverancier van de bestelorder. Deze
prijzen liggen in de regel hoger dan de prijzen zoals

u die met de voorkeursleverancier heeft afgesproken.

Op deze manier voorkomt u dat materialen met een te
kleine marge worden doorbelast naar de klant.

een berichtje in de registratietekst de binnendienst

hierop attenderen. In de praktijk blijkt dat dit nogal

eens werd vergeten. Veel makkelijker is het als er bij
het toevoegen van een document door de monteur,
er automatisch een notificatie naar de binnendienst
gaat. De aanwezigheid van documenten wordt nu

automatisch gesignaleerd door middel van een vinkje.

Deze is zowel zichtbaar op het registratietabblad als op
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het werkordertabblad.
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NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.10
CALCULATIE

ALGEMEEN

Inklappen menuboom databox

In de databox kunt u een offerte opzoeken en

On-demand opstarten van repeterende
taken

kopiëren naar een andere offerte. Standaard werd de

repeterende taak handmatig te starten, zodat men niet

daaruit heel gemakkelijk regels en structuurdelen

menuboom van de offerte waaruit gekopieerd moest

worden helemaal opengeklapt getoond. Dat was zeker
bij hele omvangrijke offertes onoverzichtelijk. Daarom
kunt u nu de menuboom met een vinkje dichtklappen

Om wachttijden te vermijden is het mogelijk om een

hoeft te wachten op het starten van deze taak volgens
vooraf vastgesteld schema. U kunt per taak aangeven

of deze handmatig opgestart mag worden en door wie.

of openen. De instelling wordt bewaard voor de
volgende keer dat de databox wordt opgestart.

Export calculatie versneld

Het is mogelijk om een offerte te exporteren in XMLformaat. Hierbij wordt alle informatie van de offerte
meegenomen. Dat zorgde ervoor dat bij gelaagde

offertes de informatie dubbel werd geëxporteerd. Dit
zorgde voor een lange verwerkingstijd en een groot

export-bestand. Nu kan de gebruiker bij het exporteren
kiezen welke lagen geëxporteerd moeten worden,
per bouwdeel of systeemdeel. Ook kan worden

aangegeven of de export voor interne of externe
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UITGEVER.

Dit is een uitgave van

Acto Informatisering B.V.

RECHTEN.

Alle rechten blijven voorbehouden
voor Acto Informatisering B.V.

AANSPRAKELIJKHEID.
Ondanks alle zorg die aan

deze uitgave is besteed, blijven

vergissingen mogelijk. Uitgever en
auteurs kunnen daarvoor echter

geen aansprakelijkheid aanvaarden.

MEER INFORMATIE.
Acto Informatisering B.V.
3812 RP   Amersfoort
Postbus 1610

3800 BP Amersfoort
t

e
i

(033) 422 68 00

info@acto.nl
www.acto.nl
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