
J a a r g a n g  10  •  N u m m e r  16  •  M a a r t  2 0 14

Nieuw in ATS-WinKozijn®

Release bevat vele nieuwe mogelijkheden. Wij vermelden er een aantal. 

Kozijn-, raam- en deurhout een eigen zaaglijst
Hoewel het overgrote gedeelte van onze gebruikersgroep de  
geboste zaaglijst gebruikt, blijkt er behoefte aan aparte zaag-
lijsten voor kozijn-, raam- en deurhout. Deze zaaglijsten zijn nu 
beschikbaar gekomen in de upgrade.

Laag BTW tarief op arbeid
Het lage btw tarief van 6% op arbeid is ook gedurende 2014 op de 
particuliere opdrachtgever van toepassing. Zowel voor de arbeid die 
in de werkplaats plaatsvindt als op de bouwlokatie zelf.

Oppervlak en omtrek kozijnen
Opdrachtgevers willen in bepaalde gevallen graag de prijs per  
kozijnmerk omrekenen naar de prijs per vierkante meter.  
Met behulp van het projectoverzicht met kozijnoppervlakken en 
-omtrekken is dit eenvoudig te realiseren.

Koppeling materiaal aan handelingen
Aan het materiaaloverzicht is een kolom met de naam ’gekoppeld’ 
toegevoegd. De gebruiker kan uit de vermelding Ja/Nee in deze 
kolom vaststellen of er een fabricage- danwel montagehandeling
aan het artikel is gekoppeld.

De verschillende btw tarieven worden door de gebruiker eenmalig 
ingesteld. Daarna kunnen ze gebruikt worden. 
Meer weten over de uitbreidingen of over ATS-WinKozijn® in het
algemeen? Neem dan kontakt met ons op: tel. 010-5 190 190 of 
per e-mail: info@ats-software.nl

Geachte lezer,
Vrijdag 7 maart 2014 
bestond ATS-Software 
precies 20 jaar.

In 1994 brachten 
Hilbrand Stoffers Sr. en 
Jr. ATS-Kozijn® uit. Het 
was een op MS-Dos 
gebaseerd software 
programma waarmee 

Aannemers- en Timmerbedrijven kozijnen 
konden tekenen, berekenen en hun werk-
zaamheden voorbereiden.
Een gedurfde eerste stap in het realiseren 
van hun droom.
Zij startten het bedrijf met een heldere visie: 
het beste kozijnsoftware produkt samen met 
hun doelgroep bouwen en dit met anderen 
uit diezelfde doelgroep delen. Kwaliteit staat 
bij beide heren altijd bovenaan, echte onder-
nemers en bovenal techneuten die vooruit 
dachten. Een beperkt aantal aannemers en 
timmerbedrijven beschikten op dat moment 
namelijk nog maar over een pc.
Zij verloren ook geen moment de eenvou-
dige stelregel uit het oog dat hun software, 
techniek en genieten altijd hand in hand 

moeten gaan. Daar is de naam ATS, Ambian-
ce Technical Software, de afkorting van. Deze 
benadering heeft de onderneming gemaakt 
tot wat hij vandaag is.

Diezelfde waarden zijn nog steeds richting-
bepalend voor het bedrijf.
Vandaag de dag is ATS-Software de meest 
nationale kozijn software ontwikkelaar en 
het ATS-WinKozijn® merk de onbetwiste 
leider in het nationale bouw- en (vastgoed) 
onderhoudsegment. De ondernemersgeest 
en passie van onze medewerkers en partners 
waaronder Centric zijn nog altijd de stu-
wende kracht achter de successen van het 
bedrijf. En 20 jaar na dato zijn onze software 
gebruikers de altijd aanwezige bron van 
steun voor de onderneming. Dank dat jullie 
deel uitmaken van de ATS-Software reis.

Ik breng graag een toost uit op ons jubileum-
jaar en de volgende 20!

Cheers,

Hilbrand E. Stoffers
Directeur 



Leen Roozemond maakte in augustus 
j.l.  de overstap van handmatig calcu-
leren en tekenen naar de software van 
ATS-WinKozijn®. Leen heeft zeker geen 
spijt van deze beslissing. “ Je moet in 
het begin even goed opletten en tijd 
vrij maken om nieuwe vaardigheden  
te ontwikkelen. Maar daarna is het 
prettig en vooral snel werken met  
ATS-WinKozijn®.” 

Leen Roozemond heeft een passie voor tim-
merwerk en met name voor deuren en ko-
zijnen. Hij is zeker niet de enige binnen de 
familie. De geschiedenis van het familiebe-
drijf gaat terug tot maar liefst anno 1650. 
Ook de zoon van Leen werkt inmiddels in 
het bedrijf. Hij is de elfde generatie.

Vaardigheden
Leen is graag bereid om te vertellen over 
zijn ervaringen met ATS-WinKozijn®. “Ik 
heb me vooraf goed georiënteerd op het 
aanbod”, vertelt hij.  
“Ik vond ATS-WinKozijn® uiteindelijk het 
beste afgestemd op ons werk. Andere 
softwarepakketten richten zich meer op 
de grote timmerindustrie. In het begin heb 
ik tijd vrij gemaakt om het pakket te leren 
kennen en me de vaardigheden eigen te 
maken. Iedereen die met software werkt, 
weet dat het verschil soms zit in een vinkje 

aanklikken of niet. Dat ontdek je door er 
mee aan de slag te gaan. Als ik het zelf 
niet kon oplossen, heb ik met de helpdesk 
gebeld van ATS-WinKozijn®. Daar ben ik 
steeds goed geholpen.” 

Prijsinformatie
“Ik heb inmiddels ook het artikelenbe-
stand inclusief prijsinformatie van Leys 
ingelezen in ATS-WinKozijn®. Dat is een 
vrij zwaar document, dus ik heb het eerst 
opgeschoond door alle artikelen die we 
niet bestellen te verwijderen. Wijzigt Leys 
de prijzen, dan vraagt ATS-WinKozijn® of je 
deze wilt doorvoeren in je bestand.  Je kunt 
ook je eigen prijsafspraken met leveranciers 
invoeren. Heb je eenmaal alle juiste artike-
len en prijzen, dan is het snel werken met 
ATS-WinKozijn® en is er minder kans op 
faalkosten. Daar kan handmatig calculeren 
niet tegenop. Bovendien genereert ATS-
WinKozijn® mooie tekeningen die we graag 
meesturen met een offerte.”

Suggesties
“Natuurlijk heb ik nog wel wensen”, zegt 
Leen Roozemond tot slot. “ Ik heb dat ook 
besproken met de mensen van  
ATS-WinKozijn® en ze staan open voor 
suggesties. Ik begrijp dat ze daar niet 
direct gevolg aan kunnen geven maar, als 
er nog meer vraag naar is, kunnen we het 

programma wellicht verder uitbreiden. 
Voorlopig ga ik er eerst eens een tijdje mee 
werken.” 

Interview met de heer Roozemond, 
directeur aannemers- en timmerbedrijf Roozemond B.V. in Stavenisse:

“Ik vind ATS-WinKozijn® 
goed afgestemd op ons werk” 

Leen Roozemond: 
“Ik vind ATS-WinKozijn® goed 
afgestemd op ons werk”

Het vinden van een software product 
waarmee je van een stuk tekst een PDF 
(portable document format), een digi-
taal bestand, kunt maken zijn in brede 
zin verkrijgbaar. Het gebruik van zo’n 
bestand is gemakkelijk want het is een-
voudig als bijlage mee te sturen met 
een e-mail, te lezen en af te drukken. 

Echter, zodra het erop aankomt om grafi-
sche onderwerpen in een PDF op te nemen 
gaat er al snel iets fout. Zo verdwijnen er 
soms complete lijnen en vallen er kleuren 
weg. Bij het afdrukken van een kozijn-
ontwerp naar PDF blijft er, zo hebben wij 
vastgesteld, in veel gevallen niets over. Zo’n 
afdruk als bijlage bij een offerte is niet ac-
ceptabel. ATS-Software is daarom voor zijn 
gebruikers op zoek gegaan naar een goed 
alternatief. ALLPDFConverter is door ons 

verkozen tot het beste alternatief.
Afspraken met BCL Technologies USA heb-
ben er toe geleid dat ATS-Software in 2013 
het exclusieve verkooprecht voor Nederland 
op de PDF software producten van BCL 
heeft verworven.
Het aantrekkelijke van dit product is dat er 
ook meerdere PDF bestanden mee kunnen 
worden samengevoegd tot een enkel PDF 
bestand.
Verder biedt de software de mogelijkheid 
om PDF bestanden te voorzien van een 
password en dat het alleen mag worden 
afgedrukt en niet gewijzigd.
Er is al PDF gebruikerslicentie verkrijgbaar 
vanaf € 59,- (excl. btw).
Bel ons voor meer informatie of een offerte 
op 010-5 190 190. Mailen kan natuurlijk 
ook op info@ats-software.nl o.v.v.  
ALLPDFConverter

ATS-Software verwerft verkooprechten 
PDF producten BCL Technologies USA
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Hoe komt vaak voor: de timmer-
werkplaats wil weten hoe een 
kozijn-gevel aansluiting moet  
worden uitgevoerd. U schetst voor 
de zoveelste keer die aansluiting en 
denkt “dat moet anders, we moeten 
een bestand van doorsneden aanleg-
gen waaruit we in vrijwel alle  
gevallen kunnen putten”. 

ATS-WinProfiel® is ontwikkeld om een-
voudig en snel zonder (Auto-) Cad dat 
profielenbestand aan te maken. Met  
ATS-WinProfiel® tekent u in enkele minuten 
de doorsnede die voor u van toepassing is.

ATS-WinProfiel® bevat bijvoorbeeld een 
bibliotheek met een scala aan sponningvor-
men en profileringen. Dat kunnen kozijn- 
raam- of deursponningen zijn maar u  
kunt ook plinten of architraven van een  
gewenste profilering voorzien zoals: een 
kraal, ojief, hol met bandje, schuine kant-
schaaf, duiveljager en uiteraard ook een 
ronde of afgeschuinde kant.

Bij symmetrische profielen hoeft u slechts 
de helft te tekenen, de andere helft wordt 
met één klik toegevoegd en dat geldt voor 
zowel links-rechts als boven-onder. 

Uiteraard kunt u een al getekend profiel 
copiëren en plakken en het resultaat ge-
bruiken voor een nieuw profiel.

En... met ATS-WinProfiel® zijn meerdere 
profielen ook samen te voegen tot een 
volledige detaildoorsnede. Zo tekent u 
bijvoorbeeld een totaaloplossing voor een 
erkerhoek.

Profieldoorsneden kunnen op schaal, ook 
1:1, worden afgedrukt. Ideaal ingeval u 

bijvoorbeeld speciale profielmessen wilt 
bestellen. 

Bijzonder effectief...in ATS-WinProfiel® ge-
realiseerde profieldoorsneden kunnen een-
voudig als afbeelding worden opgeslagen 
in de detailbibliotheek van ATS-WinKozijn®, 
de software waarmee razendsnel kozijnen 
kunnen worden ontworpen en begroot.  
Een verwijzing naar een detaildoorsnede is 
zo snel gemaakt!

Kijk voor meer informatie op: www.ats-
winprofiel.nl of bel ons voor documentatie 
(tel. 010-5190 190). 

→

Eenvoudig en snel profieldoorsneden ontwerpen zonder (Auto-) Cad

ATS-WinProfiel® 



ATS-Ambiance Technical Software
Sweelinkstraat 3, 2651 VT Berkel en Rodenrijs
Tel.: (010) 5 190 190   Fax: (010) 5 190 058
www.ats-software.nl

ATS-WinKozijn®, Een begrip in kozijnbegrotingenATS-WinKozijn®, Een begrip in kozijnbegrotingen

Leveranciers van Sales in de 
Bouw bestanden zijn 

ondermeer:

Evenementen 2014

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, Syn-
tens en Wabeke Management. Het heeft 
zich als doel gesteld het verbeteren van de 
processen 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 
konden vanaf versie 2012 gebruik 
maken van het inlezen 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 invoe-

ren in uw ATS-WinKozijn® materiaalbe-
stand

-  eenduidige artikelomschrijvingen waar-
door 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.

Als eerste willen wij ATS-software feliciteren met het 20 jarig bestaan. In de afge-
lopen jaren hebben wij ATS leren kennen als een prettige en betrouwbare partner 
waar wij veel mee samenwerken. Op 3 april organiseert Centric het symposium 
Vastgoedonderhoud 2014 waar ATS als partner ook aanwezig is. Onderwerpen als 
ketensamenwerking en vernieuwend samenwerken komen hier aan bod.

Ketensamenwerking: hoe kunt u de opdrachtgever ontzorgen?
De ‘veranderende opdrachtgever’ is voor veel bouwbedrijven een reden om te innoveren. 
Opdrachtgevers, zoals woningcorporaties, willen steeds meer een ‘meedenkende aannemer’, 
die de klant helpt ontzorgen. 

Vernieuwend samenwerken RGS biedt kansen
Bij RGS, Resultaat Gericht Samenwerken, is het belangrijk dat vooraf duidelijk is wat de 
wensen van de opdrachtgevers (en die van de bewoners) rond functionaliteit, duurzaamheid, 
esthetische waarde, economische prestatie et cetera zijn. 

De mogelijkheden die er zijn om bovenvermelde doelstellingen te realiseren, welke onder-
steuning u hierbij van beschikbare software kunt verwachten en welke kansen het u biedt, 
daarover wordt u geïnformeerd op dit symposium.

Meer informatie: www.centric.eu/bouw

Samenwerking Centric en ATS-software 

3 april Symposium Vastgoed-
onderhoud 2014 (bouw- en 
onderhoudsbedrijven)

Creëer kansen in de veranderde markt: hoe 
kunt u uw opdrachtgevers
ontzorgen? Laat u inspireren op het Sym-
posium voor vastgoedonderhoud
2014. 

Het symposium begint om 15.00 uur, met 
aansluitend de gelegenheid tot netwerken 
met een borrel. 
Het symposium vindt plaats op het Centric-
kantoor in Gouda en is bedoeld voor 
vastgoedonderhouds-bedrijven, bouwbe-
drijven en woningcorporaties.

Reserveer 3 april in uw agenda en meldt u 
aan! Meer informatie op onze website: 
www.ats-software.nl

7, 8 en 9 oktober Bouw Compleet /  
S.G.A. Vakdagen, Hardenberg

Tijdens deze beurs presenteert ATS-
Software de nieuwste ontwikkelingen in 
de produkten ATS-WinKozijn® en ATS-
WinProfiel®.

De beurs zal voor ATS-Software in het 
teken staan van het twintig jarig bestaan 
van onze onderneming. 
Toegang tot de beurs is op uitnoding. Onze 
huidige gebruikers ontvangen deze uitno-
diging per post.
Let op! Registratie voorafgaand aan het 
bezoeken van de beurs is noodzakelijk om 
toegang te krijgen.

Toegangstijden: van 14:00 tot 22:00 uur op 
dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 
9 oktober a.s. Met ruim 300 exposanten 
en meer dan 23.000 bezoekers is deze 
vakbeurs het platform voor de gehele 
bouwwereld van Noord-Oost Nederland.


