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De nieuwste toepassing in 
ATS-WinKozijn® is de Kozijn-Wizard. 
Daarmee kunt u nog sneller en 
nauwkeuriger een kozijnbegroting 
opstellen, inclusief een van maten 
voorziene tekening. 

De Kozijn-Wizard werkt als volgt: u kiest 
het door u gewenste kozijnmodel, voert 
uw eigen gegevens in en de rest doet het 
programma zelf! Bij ATS-WinKozijn® 
betekent dit dat u alleen de hoogte- en 
breedtemaat van het door u gewenste 
kozijnmodel hoeft in te vullen. Vervolgens 
tovert de Kozijn-Wizard direct de kozijn-
tekening tevoorschijn. Met de Kozijn-
Wizard kan in nog minder dan de gebrui-
kelijke drie tot vier minuten een begroting 
worden opgesteld. U bespaart dus nóg 
meer tijd!

Nieuw in ATS-WinKozijn® : 

de Kozijn-Wizard

Alternatief 
dorpelmateriaal
toegevoegd 
aan ATS-WinKozijn®

In de praktijk worden steeds meer kunststof- 
of hardstenen onderdorpels gebruikt, om aan 
de eisen van artikel 4.17 van het Bouwbesluit 
te kunnen voldoen. Dit artikel bepaalt dat 
de toegangsvloer van een woongebouw een 
maximaal hoogteverschil mag hebben van 
twee centimeter met een aansluitende vloer, 
het aansluitende terrein of een aansluitende 
hellingbaan. De eis is vooral bedoeld voor 
rolstoelgebruikers die op deze manier altijd 
zelfstandig naar binnen kunnen. 

Uiteraard spelen we ook met ATS-WinKozijn® 
in op deze ontwikkeling. In de nieuwe versie 
van ATS-WinKozijn® kunt u heel eenvoudig 
alternatief onderdorpelmateriaal in uw kozijn-
ontwerp toepassen. Als eerste selecteert u de 
betreffende onderdorpel. Vervolgens kunt u 
een keuze maken uit een lijstje met onderdor-
pels uit het alternatieve dorpelbestand. 
En zoals u inmiddels gewend bent van 
ATS-WinKozijn®… rekent het programma 
ook de kostenconsequenties voor u uit!

Er is de afgelopen periode weer veel 
gebeurd rondom het softwareprogramma 
ATS-WinKozijn®. We hebben opnieuw onder-
delen verbeterd en nieuwe toepassingen 
toegevoegd, waardoor de gebruiks- 
vriendelijkheid en de functionaliteit verder 
zijn toegenomen. In deze nieuwsbrief leest 
u er alles over. 

Wat ik graag nog een keer wil benadrukken is dat 
veel van onze verbeteringen rechtstreeks afkom-
stig zijn van u, de gebruiker zelf dus. En dat is voor 

ons uiterst waardevol. Want daardoor kunnen wij 
garanderen dat ATS-WinKozijn® een software-
programma is (én blijft) dat naadloos aansluit op 
de dagelijkse gang van zaken bij de aannemers-
bedrijven en timmerfabrikanten. Alleen op die 
manier kan ATS-WinKozijn® u werkelijk tijd en 
geld besparen. En dat is toch waar het om gaat!
Ik wens u veel leesplezier.

Hilbrand E. Stoffers, 
directeur ATS-Software
he.stoffers@ats-software.nl

ATS-WinKozijn®: voor u én door u!

Dát is handig: 

de detail-
bibliotheek
De nieuwste versie van ATS-WinKozijn® 
bevat de mogelijkheid om een zoge-
naamde detailbibliotheek aan te leggen. 
Daarmee kunt u uw medewerkers een-
voudig informeren over de details die zijn 
toegepast in een bepaald kozijn.

Of het nu gaat om standaard KVT’95 
details, door architecten voorgeschreven 
details of om een eigen detailontwerp… 
als er een detailcode bekend is en een om-
schrijving met eventueel een afbeelding 
beschikbaar is, dan kan deze informatie 
worden opgeslagen in de detailbiblio-
theek. De gebruiker kan de details vervol-
gens selecteren en uitprinten. Samen met 
de kozijntekening en de houtafkortstaat 
vormen deze detailoverzichten prima 
aanvullende instructies voor de werkplaats 
om zelfstandig kozijnen te fabriceren.

www.ats-winkozijn.nl



Adriaan van der Meer was één van de 
eerste gebruikers van de Windows-versie 
ATS-WinKozijn®. Daarvoor gebruikte hij 
ook al een aantal jaren de DOS-versie van 
het programma. Adriaan is zeer tevreden. 
“ATS-WinKozijn® levert absoluut tijdwinst 
op. Ook voor de kleine bouwbedrijven.”

Adrian van der Meer Bouwbedrijf werkt met 
drie man in zijn bedrijf. Het programma 
ATS-WinKozijn® gebruikt hij niet dagelijks maar 
toch zeker wel elke week. Het grote voordeel 
vindt hij de tijdwinst. Heb je de tekening... dan 
heb je automatisch ook de berekening! 

Op de vraag of iedereen kan werken met 
ATS-WinKozijn® antwoordt Adriaan positief. “Het 
is niet ingewikkeld, je moet er alleen wel even 
handigheid in krijgen. Mijn advies is dat je dat 
vooral krijgt door het veel zelf te doen. Dus niet 
er naast gaan zitten en kijken, maar vooral doen. 
En als er een keer iets niet lukt, dan is er altijd de 
support van ATS-Software. De helpdesk is goed 
bereikbaar waardoor je snel weer verder kunt. “

Adriaan heeft op verzoek van ATS-Software 
ook meegedaan aan de pilot voor de nieuwe 
Windows-versie en op die manier al heel wat 

verbeteringen aangedragen. Het printen is één 
van de laatste verbeteringen. “Het printen liep 
nog niet altijd vlekkeloos”, legt Adriaan uit. 
“De printer onthield de instellingen niet. Maar 
dat is nu opgelost. Bovendien kun je nu ook 
verschillende kozijnen op dezelfde schaalgrootte 
printen zodat de juiste verhoudingen zichtbaar 
worden. Dat ziet er heel fraai uit. Ik gebruik de 
prints dan ook vaak als bijlage bij de offerte. 
Ook al gaat het alleen maar om het vervangen 
van een kozijn, op die manier kun je toch een 
verzorgde offerte toesturen, zonder veel extra 
moeite!”

Adriaan van der Meer van Bouwbedrijf van der Meer uit Naaldwijk:

“Het grote voordeel is de tijdwinst, 
ook voor kleine bedrijven!”

Reacties van een enthousiaste gebruiker van ATS-WinKozijn® De klant-werft-
klantactie 
kan u geld 
opleveren!

Niemand kan onze 
producten beter promoten 
dan onze gebruikers zelf is 
onze ervaring. Het kan u 
bovendien geld opleveren. 
Want iedereen die voor ons 
een nieuwe klant aandraagt, 
ontvangt een creditnota ter 
waarde van 50% van de 
afgesloten serviceovereen-
komst (SOK). En dat bedrag 
kan flink oplopen!

Kent u bedrijven die geïnte-
resseerd zijn in ons product, 
dan kunt u die aanmelden 
per telefoon of fax, of 
via het formulier op de 
homepage van onze website 
www.ats-winkozijn.nl
En... u kunt onbeperkt mee-
doen aan deze actie. 
Bij elke nieuw aangebrachte 
prospect maakt u dus weer 
kans op een creditnota!

Nb:
Deze actie is alleen 
voorbehouden aan 
eindgebruikers of aan-
nemers- en timmerfabri-
kanten die een pakket 
uit de ATS-WinKozijn® 
lijn gebruiken. 

Surf nu naar www.ats-winkozijn.nl en klik 
op de besparingscalculator. Daarmee kunt u 

online berekenen hoeveel tijd en geld u 
per jaar kunt besparen als u investeert in 
ATS-WinKozijn®. 

Voer het gemiddeld aantal te begroten kozij-
nen per maand in evenals het uurloon van de 
calculator en u ziet meteen het resultaat. Voor 
het bepalen van de totale besparing is het 
uiteraard van belang of de kozijnbegroting al 
dan niet opdracht wordt. De totale besparing 
wordt daarom in deelbesparingen uiteengezet 
en besproken.

Bereken zelf of u daadwerkelijk tijd en 
geld bespaart met ATS-WinKozijn® 
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