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Een nieuw jaar met nieuwe 
kansen. Velen van u  
hebben, mede dankzij de  
matige situatie in de 
bouwbranche, de  tijd 
genomen om vast te stellen 
waar u uw werkzaamheden 
efficiënter kunt uitvoeren. 
Huidige ATS-WinKozijn®  

gebruikers wisten het al. Vele anderen ontdekten 
in 2011 wat zij met onze software kunnen bespa-
ren op het  ontwerpen, begroten en werkvoor-
bereiden van kozijnen en zijn ATS-WinKozijn® 
gebruiker geworden.

Hoewel het ook voor onze merken en met name 
voor ATS-WinKozijn® een uitdagend jaar was, 
hebben onze innovaties het heel erg goed ge-
daan. De omvang van renovatie- en onderhouds-
projecten in de bestaande bouw is toegenomen. 
Daarom heeft ATS er begin 2011 ervoor gekozen 
om voor deze groeimarkt samen met een aantal 
bedrijven de Renovatie- en Onderhoudmodule 
voor ATS-WinKozijn® te ontwikkelen. 
Hier liggen mogelijk ook kansen voor u!
Wellicht een overstap naar renovatie- en onder-
houdsprojecten of als aanvulling op uw huidige 
bedrijfsactiviteiten. 

Verder is het werken met ons product ATS-
WinProfiel® nog eenvoudiger geworden. Het 
ontwerpen van profieldoorsneden en details 
zonder gebruik van (Auto) CAD, is nu wel heel 
erg gemakkelijk. Opdrachtgevers en uw werk-
plaatsmedewerkers kunt u met ATS-WinProfiel® 
snel van de juiste informatie voorzien en daar-
mee eventuele faalkosten verder terugdringen.
Meer informatie over ATS-WinProfiel® en de  
Renovatie en Onderhoudmodule, die al verkrijg-
baar is, leest u verderop in deze nieuwsbrief. 

2012 is pas net begonnen, maar de voorjaarspe-
riode is al op komst. Laten we deze tijd samen 
benutten, onze doelen goed voor ogen houden 
en een stevig fundament bouwen voor successen.
Door écht met u samen te werken waarbij u bij-
voorbeeld eens een produkt van ons uitprobeert, 
gecombineerd met onze service én succesvolle 
innovaties, kunnen wij bijdragen aan uw succes!

Namens het team van ATS-Software wens ik 
iedereen persoonlijk heel veel succes en plezier 
met deze enorme uitdaging. 

Met vriendelijke groet,
Hilbrand E. Stoffers, 
directeur ATS-Software

Vooruitblikken
‘Ook dit jaar 
nieuwe kansen’

ATS-WinProfiel®: 
profieldoorsneden op schaal tekenen en afdrukken 
ATS-WinProfiel® is een snel en zeer gebruiks-
vriendelijk softwarepakket om kozijn-, raam- 
en deurprofieldoorsneden te tekenen zonder 
gebruik te maken van (Auto-)Cad.
Deze profielen kunnen worden voorzien van 
allerlei sponningvormen. Ook diverse profi-
leringen zoals een afronding, een kraal, een 
duiveljager, een hol met bandjes, een schuine 
kantschaaf zijn mogelijk.
En... met ATS-WinProfiel® zijn meerdere 
profielen samen te voegen tot een volledige 
detaildoorsnede. Denk hier bijvoorbeeld aan 
een totaaloplossing voor een erkerhoek.
Op deze wijze is ook een detailbibliotheek 
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 worden uitgeprint.

Nieuw in ATS-WinKozijn® 2012
Release 2012 bevat vele nieuwe moge-
lijkheden. Wij vermelden er een aantal.

Spiegelen van Kozijnen
In versie 2012 kan de gebruiker “met één 
druk op de nieuwe knop” een getekend kozijn, 
raam of deur ook gespiegeld weergeven. In 
versie 2.0 was dat nog niet mogelijk. 
Een gespiegelde afbeelding kunnen tonen 
blijkt belangrijk voor de opdrachtgever maar 
ook voor de werkplaatsmedewerkers. Het zorgt 
voor een heldere communicatie wat geleverd 
en gemaakt gaat worden. Het kunnen spiege-
len verminderdt het maken van fouten en dus 
ook het optreden van faalkosten. 

Gebruik Keurmerken instellen
In het geval dat U keurmerken wilt opnemen 
in uw kozijn-, raam of deurtekening, dan 
was hiervoor in versie 2.0 al een mogelijk-
heid aanwezig. Versie 2012 is uitgebreid met 
de mogelijkheid om in de basisinstellingen 

bepaalde keurmerken (naar keuze) standaard 
in de tekening te vermelden.

Tijdinstelling Handelingen Fabricage 
nu in 1/10 minuten
De tijden voor Fabricage en Montage hande-
lingen waren tot dusver alleen in hele minuten 
instelbaar. Vanaf versie 2012 zijn deze in de 
Basisinstelling tot één decimaal achter de 
komma instelbaar.

Origineel                        Gespiegeld

Standaardinstelling detailinfo
In ATS-WinKozijn® kunnen in de kozijnteke-
ning uiteraard details worden aangegeven. 
Dat kan d.m.v. een codering, een tekst of een 
afbeelding. Tot nu toe werd standaard eerst de 
codering van het detail weergegeven. In versie 
2012 kan de gebruiker echter instellen welke 
van de drie mogelijkheden standaard als eerste 
op moet komen. Uiteraard kan daarna alsnog 
voor één van de twee andere mogelijkheden 
worden gekozen.

Upgrade ontvangen?
Alle ATS-WinKozijn® gebruikers met een 
onderhoud- en service abonnement ontvangen 
automatisch upgrade 2012 met de nieuwe 
mogelijkheden.
Nb: Weet U de status van uw abonnement 
niet, is deze geëindigd en wilt U deze verlen-
gen? Neemt U dan kontakt met ons op dan 
kunnen wij U hierover nader informeren. Dit 
kan per telefoon op: 010-5 190 190 of per 
e-mail: info@ats-software.nl
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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 processen tus-
sen 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 vanaf versie 2012 gebruik 
maken van digitale artikelbestanden 
in XML formaat (tot en met versie 2.0 
was dit XLS). 

Wat levert het gebruik van digitale artikelbe-
standen 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.

S@les in de bouw:
ATS-Software is lid van de stichting S@les in de Bouw.

De Renovatiemodule: kansen voor 
renovatie en onderhoudbedrijven
De onderhoud- en renovatiemarkt lijkt meer als 
ooit tevoren de markt met de meeste mogelijk-
heden te zijn voor de komende jaren.
In Nederland staan ruim 7 miljoen wonin-
gen en daarvan moet een groot gedeelte 
de komende jaren worden geïnspecteerd en 
mogelijk gerenoveerd om mee te kunnen met 
de huidige en toekomstige overheidseisen.
De verhouding nieuwbouw-renovatie, die in 
het verleden 
altijd rond 50%-
50% lag, gaat 
nu richting 35%-
65% (bron: De 
Timmerfabrikant, 
dec. 2011). 

Het op peil houden van de conditie van kozij-
nen en geveltimmerwerk vraagt bij bestaande 
gebouwen altijd veel aandacht. Op geregelde 
tijden dienen inspecties plaats te vinden 
teneinde aanwezige gebreken te localiseren en 
daarop afgestemde herstelmaatregelen vast 
te stellen. De met het herstel gemoeide kosten 
vormen uiteraard ook een belangrijk punt van 
aandacht. 

De nieuwe Onderhoud en Renovatie module 
van ATS-WinKozijn® is in dat kader een uit-
stekend stuk gereedschap om tegen minimale 
kosten:
• de conditie van kozijnen en geveltimmer-

werk in kaart te brengen
• de vereiste herstelwerkzaamheden vast te 

leggen
• de daarmee gemoeide kosten te bepalen
• het geheel in een overzichtelijke vorm te 

rapporteren

Bovendien is de rapportage in de vorm van 
kozijnaanzichten met inspectiecodes direct 
voor U en Uw medewerkers beschikbaar als 
werkdocument om de geconstateerde gebre-
ken te herstellen.  

Leveranciers van Sales in de Bouw bestanden zijn ondermeer:

Het is zelfs mogelijk om de herstelkosten per 
geconstateerd gebrek door ATS-WinKozijn® te 
laten berekenen. Ook hiervan krijgt U een com-
pleet overzicht. De Onderhoud en Renovatie 
module is leverbaar vanaf de ATS-WinKozijn® 
Basic uitvoering (tekenen van kozijnen). 
Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Neemt dan 
kontakt met ons op via 010- 5 190 190 of per 
e-mail: info@ats-software.nl

Interesse Aannemer- en Timmer-
bedrijven voor lokale S@les in de 
bouw sessies
Vorig jaar organiseerde ATS-Software i.s.m. 
Centric en een drietal hang- en sluitwerk-
leveranciers S@les in de Bouw bijeenkomsten. 
Deze sessies met Jong & Roos uit Schagen, 
Van Dijk uit Meppel en Mastermate VBT uit 
Delfgauw, bleken succesvol.
Doel van de bijeenkomst was om aandacht 
te vragen voor het gebruik van S@les in de 
Bouw artikelbestanden en te laten zien welke 
voordelen deze bieden.

Tijdens de bijeenkomst toonde ATS-Software 
het gemak waarmee artikelgegevens kunnen 
worden opgezocht en ingelezen in ATS-Win-
Kozijn®. Vervolgens zijn de ingelezen gegevens 
gebruikt in een kozijn met ramen en deuren 
om de prijs voor materiaal en arbeid automa-
tisch te laten bepalen. 

Bij de bezoekers van de sessie sprak naast de 
inhoud van de presentaties, vooral het tijdstip 
waarop (eind van de middag) en de korte tijd 
waarin deze plaatsvond, het informele karakter 
en de omvang van de groep hen aan.
De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. 

ATS-Software bedankt Jong & Roos, 
Mastermate VBT en Van Dijk nogmaals voor de 
organisatie en het beschikbaar stellen van hun 
presentatieruimte!
Het enthousiasme van de bezoekers heeft 
geleid tot nieuwe initiatieven voor het organi-
seren van lokale nieuwe S@ales in de Bouw 
bijeenkomsten. 


