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ATS-Kozijninspectie® in het kort:

• Tijdbesparend tekenen van kozijnen, losse ramen en deuren  
• Copiëren en spiegelen van getekende kozijnen
• Kozijngevelpositie vastlegen met zelf te kiezen groepindeling 
• Kozijngroepen aanmaken per gevel of object
• Kozijngebreken eenvoudig in kozijnontwerp opnemen
• Totaaltelling van kozijngebreken
• Herstelkosten kozijngebreken berekenen
• Werkvoorbereiding i.g.v. opdracht
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Kozijngebreken eenduidig opnemen en  
rapporteren

Het op peil houden van de conditie van in gebouwen 
aanwezige kozijnen vormt een zeer belangrijk onder-
deel van het totale beheer- en onderhoudsbeleid van 
woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders.
De ATS-Kozijninspectie® software is daarbij een onmis-
baar stuk gereedschap voor het realiseren van dat 
beleid. Met deze software tekent u eenvoudig elk 
kozijn en legt u de aangetroffen gebreken ervan snel 
vast.

Eenvoudig en overzichtelijk
Glaslat vervangen, open penverninding, deelvervan-
ging van een stijl of dorpel registreren?
Selecteer de aanduiding, of symbool uit de inspectie-
bibliotheek en pas deze direkt toe in de kozijnteke-
ning.
ATS-Kozijninspectie® geeft bovendien de beschikbare 
functies overzichtelijk weer met iconen. Deze kunt u 
eenvoudig aanklikken. 
Het werken met deze software vereist daardoor geen 
speciale vaardigheden of kennis van (Auto-) Cad.

Voor vastgoedbeheerders en inspectiebedrijven
ATS-Kozijninspectie® is ontwikkeld door ATS-Ambiance 
Technical Software, in nauwe samenwerking met 
aannemers, timmerbedrijven, vastgoedbeheerders en 
inspectiebedrijven.
Het resultaat is een compact maar compleet software-
programma dat hierdoor naadloos aansluit op de 
praktijkbehoefte van uw bedrijf.

ATS-Ambiance Technical Software
ATS heeft ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van 
praktische softwareoplossingen voor de bouw.
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ATS-Kozijninspectie®functionaliteiten op een rij:

I.c.m. ATS-WinKozijn® Basic of Advanced
• Eenvoudig en snel kozijnen voorzien van vakvullingen tekenen
• Kozijnen copieëren, spiegelen en toekennen aan kozijngroepen 
• Kozijngebreken a.d.h.v. visuele inspectie eenvoudig vastleggen in ontworpen kozijnen d.m.v. (uw eigen) code-

ringen, symbolen en tekst.
• Representatieve kozijntekeningen 

met gebreken beschikbaar voor opdrachtgever en uitvoerder van herstelwerkzaamheden.
• Inspectie bibliotheek beschikbaar om symbolen met bijbehorende omschrijving en benodigde herstel-kosten 

vast te leggen.
• Totaaltelling van vastgelegde kozijngebreken voorzien van bijbehorende legenda in een eindrapportage
• Overzicht opgenomen gebreken per kozijn, in het gehele project of per gevel
• Herstelkosten worden automatisch berekend a.d.h.v. de opgenomen gebreken en bijbehorende herstel-

kosten.
• Werkvoorbereiding i.g.v. opdracht is automatisch beschikbaar voor uw medewerkers zodat zij direct aan de 

slag kunnen met de herstelwerkzaamheden.


