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ATS-WinKozijn®

Nieuwe release bevat extra mogelijkheden. 
Wij vermelden er een aantal. 

Afbeelding in project opnemen

Bij het aanmaken van een nieuw kozijnmerk binnen een project 
kan ook een afbeelding worden opgenomen. Denk hierbij aan een 
getoogd of schuin kozijnmodel waarvan zo’n afbeelding  
beschikbaar is.

Op deze manier kunnen 
meerdere kozijnafbeeldin-
gen in een project worden 
opgenomen en apart of op 
het verzamelblad met andere 
ontworpen kozijnen worden 
afgdrukt.

Zie hiervoor het voorbeeld 
zoals links staat weergegeven. 

ATS-WinKozijn®: effectieve tijdsbestedingen, verhoogde winstmarges
Geachte lezer,

Bijna 2 jaar geleden vierden wij het 20 jarig bestaan van 
ATS-Software. Nog  middenin de economische crisis die 
vooral ook in de de bouwsector zeer sterk merkbaar was.  
Juist in die situatie stelden onze gebruikers nogmaals vast 
hoeveel het gebruik van ATS-WinKozijn® bijdraagt aan het 
beheersen van je tijdsbestedingen. Dat geldt zowel voor de 
snelheid waarmee je kozijnen ontwerpt als het begroten en 
het voorbereiden van de fabricage werkzaamheden. 

Lees verderop in deze nieuwsbrief hoe Timmerbedrijf Be-
rendijk uit Nijverdal hierop inspeelt.

Aanvragen voor een offerte kunnen met ATS-WinKozijn® 
zeer snel worden beantwoord. En bij de productie blijven in 
zowel de eigen werkplaats als bij extern uitbesteden weinig 
vragen over dankzij de duidelijke tekeningen, de zaaglijsten 
enz. 

Het uiteindelijke resultaat is a) minder faalkosten,  
b) betere winstmarges en c) een vergrote kans op 
opdrachten. 

En, ook heel belangrijk, door de tijd die door  
ATS-WinKozijn® beschikbaar komt, kunnen deze  

resultaten worden bereikt zonder de inzet van extra mede-
werkers.  Ook voor de ZZP’er kan dit een doorslag-gevend 
argument zijn om te gaan werken met ATS-WinKozijn®!

Een prachtige manier om van 2016 een kansrijk jaar te 
maken! 

Met vriendelijke groet,

Hilbrand E. Stoffers
Directeur 



Extra kozijntekening maatlijnen 

In veel bedrijfssituaties wordt de kozijntekening i.c.m. 
de zaaglijst aan de werkplaatsmedewerker gegeven.

ATS-WinKozijn® gebruikers hebben hun voorkeur voor 
een aantal extra dagmaatlijnen kenbaar gemaakt. In 
versie 2015 zijn de omcirkelde dagmaten beschikbaar 
gekomen.

In bovenstaand kozijnontwerp zijn de nieuwe (dag)
maten omcirkeld bij de maatlijnen aangegeven.  
Er zijn echter meerdere kozijnontwerpen waarin extra 
maatlijnen worden vermeld.

Nieuw in ATS-WinKozijn® (vervolg)
Schuifpui, dubbelschuivend 
beschikbaar

Op verzoek van ATS-WinKozijn® gebruikers is als 
nieuwe vakvulling de dubbelschuivende schuifpui en 
dubbelschuivende horizontale ramen  ontwikkeld.

Een voorbeeld van een dergelijk ontwerp is hier-onder 
weergegeven.

Evenementen 
eerste helft 2016
Donderdag 14 april 2016 a.s. 
Bouwtechniekdag  
Mastermate Brinkman 

Bezoek ATS op donderdag 14 april 
a.s. in Deventer tijdens de Bouwtech-
niekdag van Mastermate Brinkman. 
Deze Bouwtechniekdag heeft een ge-
varieerd, actueel programma om de 
verschillende fasen voor en tijdens 
de bouw toe en uit te lichten.  
Aan deze Bouwtechniekdag nemen 
ruim 20 leveranciers voor de bouw 
deel. 

Tijdens de dag in Deventer presen-
teert ATS-Software de nieuwste 
ontwikkelingen in zijn software 
producten ATS-WinKozijn® en ATS-
WinProfiel®. 

Artikelen uit het Mastermate digitale 
artikelbestand (met uw netto inkoop-
prijs) worden eenmalig ingelezen in 
de ATS-WinKozijn® software en zijn 
daarna direct te gebruiken voor uw 
kozijnontwerp, -begroting en -werk-
voorbereiding. 
Ervaar de eenvoud waarmee u met 
ATS-WinKozijn® kozijnen ontwerpt, 
uw opdrachtgever volledig infor-
meert over uw aanbod en faalkosten 
vermindert. 

Heeft u interesse om deze Bouw-
techniekdag te bezoeken, neem dan 
contact op met Margareth van der 
Graaf van Mastermate Brinkman B.V., 
te bereiken via 055 5998198 
of per e-mail:
m.vandergraaf@mastermate.nl 

Dinsdag 24 mei 2016 a.s. 
Centric Bouw Event 2016

Bezoek ons tijdens het Bouw Event 
2016 bij Centric in Apeldoorn vanaf 
14.30 tot ca. 20.00 uur.
Locatie: www.hetleerhotelhetkloos-
ter.nl in Apeldoorn
Reserveer bovenstaande data alvast 
in uw agenda en meld u aan!

Meer informatie over bovenstaande 
evenementen volgt op onze website: 
www.ats-software.nl



Brendan Berendijk (25)werkt als calculator en werkvoorbereider bij 
Timmerbedrijf Berendijk in Nijverdal, het bedrijf dat zijn vader Johan vijf 
jaar geleden is gestart. Het Twentse timmerbedrijf is gespecialiseerd in 
ramen, deuren en kozijnen maar is sinds twee jaar ook actief in de hout-
skeletbouw voor duurzame woningen. Al vanaf het begin werken vader 
en zoon met ATS-Winkozijn®. We vragen Brendan naar hun ervaringen. 

“Toen mijn vader vijf jaar geleden 
zijn eigen bedrijf startte, ben ik hem 
gaan helpen op de zaterdagen, terwijl 
ik een studie volgde tot sportleraar. 
Maar ik begon het steeds leuker 
te vinden. Dus heb ik eind 2011 de 
keuze gemaakt om fulltime in het be-
drijf van mijn vader te gaan werken. 
Daar heb ik echt nog geen moment 
spijt van gehad”, vertelt Brendan 
enthousiast. 

Vanuit de praktijk
Waar hij ook nog geen moment spijt 
van heeft gehad is de keuze voor 
ATS-Winkozijn®. “Je kunt ongelofelijk 
snel tekeningen maken, veel sneller 
dan met Autocad”, legt Brendan uit. 
En er zit een calculatieprogramma 
achter ATS-Winkozijn®. Dat vind ik 
een groot voordeel. Je weet direct 
wat een kozijn kost én wat je moet 
bestellen.“

“Wat je heel goed merkt, is dat ATS-
Winkozijn® helemaal vanuit de prak-
tijk is ontwikkeld”, vertelt Brendan 
verder. “Het gaat er tenslotte om hoe 
je er in de praktijk mee kunt werken. 
Daarom praten de mensen van ATS-
Software niet alleen met ons, maar 
ook met timmermannen in onze 
werkplaats. Daarnaast geven wij ze 

vaak tips over hoe dingen nog beter 
of gebruiksvriendelijker kunnen.”
   
Eenvoudig tekeningen 
meesturen
“Het programma ALLPDFConverter* 
is hier een goed voorbeeld van. Dat 
is op verzoek van gebruikers recht-
streeks gekoppeld aan ATS-Winko-
zijn®. Het zorgt ervoor dat je heel 
eenvoudig tekeningen als bijlage kunt 
meesturen met bijvoorbeeld offer-
tes. Voorheen was dit ingewikkelder. 
Dan moesten we de tekeningen eerst 
printen en daarna zelf inscannen. 
Dat kostte veel tijd, maar leverde ook 
hele zware bestanden op. Nu kun je 
de pdf snel en eenvoudig als bijlage 
meesturen en uitprinten.”

Eenvoudig profielen tekenen
Brendan werkt ook met ATS-Win-
profiel®, een programma van ATS-
Software waarmee je heel eenvou-
dig doorsnedes van houtprofielen 
tekent, zonder AutoCad. Wat vindt hij 
daarvan? “Wat ik vooral handig vind, 
is dat je de houtzwaarte makkelijk 
kunt aanpassen met behulp van een 
speciale ‘verschaalknop’. Het detail 
hoef je dus niet steeds opnieuw te te-
kenen. En het programma sluit goed 
aan op ATS-Winkozijn®. Ik kan de 

profieldoorsneden en details zo in-
laden in de kozijntekeningen. Op die 
manier kan ik hele duidelijke infor-
matie aanleveren aan de collega’s in 
de werkplaats. Dat werkt heel prettig 
én verkleint de kans op faalkosten.”

*Softwareprogramma uit de USA dat ATS-
Software in Nederland vertegenwoordigt. 
Meer informatie vindt u op pagina 4 in deze 
nieuwsbrief

Interview met Brendan Berendijk Timmerbedrijf Berendijk

“Het gaat erom hoe je er in de praktijk 
mee kunt werken”

ATS-WinProfiel®: 
profieldoorsneden op schaal 
tekenen en afdrukken 

ATS-WinProfiel® is een snel en zeer 
gebruiksvriendelijk softwarepak-
ket om kozijn-, raam- en deurpro-
fieldoorsneden te tekenen zonder 
gebruik te maken van (Auto-)Cad.
Deze profielen kunnen worden 
voorzien van allerlei sponningvor-
men. Ook diverse profileringen 
zoals een afronding, een kraal, een 
duiveljager, een hol met bandjes, 
een schuine kantschaaf zijn moge-
lijk.
En... met ATS-WinProfiel® zijn meer-
dere profielen samen te voegen 
tot een volledige detaildoorsnede. 
Denk hier bijvoorbeeld aan een 
totaaloplossing voor een erkerhoek.
Op deze wijze is ook een detailbi-
bliotheek samen te stellen voor 
ATS-WinKozijn®. In uw tekeningen 
hoeft u alleen te verwijzen naar een 
detail uit deze bibliotheek. 
Alle met ATS-WinProfiel® getekende 
details kunnen ook op schaal wor-
den uitgeprint.



ATS-Ambiance Technical Software
Sweelinkstraat 3, 2651 VT Berkel en Rodenrijs
T: (010) 5 190 190  E: info@ats-software.nl
I: www.ats-software.nl

ATS-WinKozijn®, sinds 1994 een begrip in kozijnbegrotingen

S@les in de bouw:
ATS-Software is lid van de stichting S@les in de Bouw.
Deze stichting (www.salesindebouw.nl) is een intiatief van 
Bouwend Nederland, Syntens en Wabeke Management. 
Het heeft zich als doel gesteld het verbeteren van de pro-
cessen tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan 
of afnemer zijn van de bouwbranche.  

Hierbij staat het gebruik van digitale artikel-bestanden 
centraal.

ATS-WinKozijn® advanced gebruikers kunnen zonder 
meerprijs gebruik maken van het inlezen van digitale 
artikelbestanden in XML formaat.

Wat levert het gebruik van digitale artikelbestanden in  
ATS-WinKozijn® u in de praktijk op?
- (nieuwe) artikelen tijdbesparend invoeren in uw  
 ATS-WinKozijn® materiaalbestand
-  eenduidige artikelomschrijvingen waardoor minder 

kans op faalkosten bij het bestellen 
-  prijzen en artikelomschrijvingen effciënt actueel  

kunnen bijhouden

Wilt u weten hoe het gebruik van de S@les in de Bouw 
artikelbestanden werkt in ATS-WinKozijn®, neem dan 
kontakt met ons op voor een online demonstratie.

Software producten waarmee je 
van een stuk tekst een PDF (porta-
ble document format), een digitaal 
bestand, kunt maken zijn van vele 
producenten verkrijgbaar. 
Het gebruik van zo’n pdf-bestand is 
gemakkelijk want het is eenvoudig 
als bijlage mee te sturen met een 
e-mail, te lezen en af te drukken.

Echter, zodra het erop aankomt om
Grafische onderwerpen om te zetten 
in een PDF gaat er al snel iets fout. Zo 
verdwijnen er soms complete lijnen en 
vallen er kleuren weg.
Dat geldt dus ook als met zo’n “onge-
schikt” pdf-pakket getracht wordt een 
ATS-kozijntekening om te zetten in 
een pdf. 

Zo’n afdruk als bijlage bij een offerte is 
uiteraard niet acceptabel. 
Wij bieden onze gebruikers echter een 
uitstekend alternatief, namelijk de 

ALLPDFConverter. ATS-Software heeft 
het exclusieve verkooprecht voor 
Nederland verworven van deze soft-
ware van BCL Technologies USA. Het 
aantrekkelijke van dit product is dat 
er ook meerdere PDF bestanden mee 
kunnen worden samengevoegd tot 
een enkel PDF bestand. Verder biedt 
de ALLPDFConverter software de mo-
gelijkheid om bestaande PDF bestan-
den om te zetten naar MS Word of 
te voorzien van een password indien 
het alleen mag worden afgedrukt en 
niet gewijzigd.

Er is al ALLPDFConverter gebruikers-
licentie verkrijgbaar vanaf € 69,-  
(excl. btw).

Bel ons voor meer informatie of een 
trial versie: 010-5 190 190.
Mailen kan natuurlijk ook op 
info@ats-software.nl 
o.v.v. ALLPDFConverter

ATS-Software levert PDF producten  
BCL Technologies USA


