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Dit is alweer de derde editie van onze 
nieuwsbrief. Ook deze uitgave staat weer 
vol informatie over de nieuwste ontwik-
kelingen in ATS-WinKozijn® . Zo zijn op 
verzoek van onze gebruikers weer nieuwe 
functionaliteiten aan het softwareprogram-
ma toegevoegd. 

Want we belóven niet alleen dat we een pro-
gramma bieden dat aansluit op de praktijk, we 
maken het ook wáar. De enthousiaste reactie van 

één van onze gebruikers, op de achterzijde van 
deze nieuwsbrief, onderstreept dat des te meer. 
Tel daar het sterk groeiend aantal gebruikers van 
ATS-WinKozijn® bij op en u begrijpt waarom deze 
nieuwsbrief vooral ‘goed nieuws’ bevat van uw 
softwareleverancier. Veel leesplezier!

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

ATS-WinKozijn®: voor u én door u!

www.ats-winkozijn.nl

Nieuw in ATS-WinKozijn® 
Hieronder vindt u een overzicht van nieuwe functionaliteiten in ATS-WinKozijn®:

1. Opstellen totaalomzetrapportage
Wilt u weten wat de totale omzet is van uw 
kozijnprojecten gedurende een bepaalde 
periode? Dat kan  met de nieuwste versie 
van ATS-WinKozijn®. Daarvoor houdt u in 
de kozijnenprojectlijst steeds de status van 
een project bij (voorbereiding, offerte of 
opdracht). Vervolgens kiest u een kalen-
derperiode uit. Op grond van deze gege-
vens stelt ATS-WinKozijn® razendsnel een 
totaalomzetrapportage op. Deze rapportage 
bevat een overzicht van de totaalomzet aan 
geoffreerde projecten en opdrachten. Daar-
naast toont het overzicht het aantal kubieke 
meters hout 
dat is geof-
freerd of in 
de projecten 
is toegepast 
(zie afbeel-
ding). 

2. Details toepassen verder uitgebreid
De mogelijkheid van ATS-WinKozijn® om 
in de tekeningen details aan te geven, is 
uitgebreid. Voorheen kon u al een detail-
code in de tekening opnemen, maar vanaf 
nu kunt u zelfs de 
tekst die hoort bij 
het detail of de 
profieldoorsnede 
aangeven (zie af-
beelding).
 

3. Losse ramen tekenen en begroten
Regelmatig komt het voor dat kozijnen nog 
in perfecte staat verkeren en dat alleen de 
ramen moeten worden vervangen. Daarom 
kunt u met 
ATS-WinKozijn® nu 
ook losse ramen teke-
nen en calculeren. Een 
unieke toepassing die 
u bij andere software-
programma’s niet 
vindt! (zie afbeelding).

4. Ontwerpen van ruiten met 
voorzet-, plak of inwendige roeden
De afgelopen jaren is de vraag naar dit type 
beglazing met z’n karakteristieke uitstraling 
sterk toegenomen. Daarom kunt u met 
ATS-WinKozijn® deze ruiten nu ook gemak-
kelijk ontwerpen en toepassen in kozijnen 
en ramen. Een ongelijkmatige verdeling van 
de roeden vormt voor 
het programma geen 
enkel probleem. 
En natuurlijk is ook de 
kostencalculatie met 
ATS-WinKozijn® snel 
gemaakt!

5. Importeren van kozijnen en ramen 
uit andere projecten
Dit herkent u vast: u moet een offerte 
maken voor de levering van kozijnen en u 
constateert dat u verschillende kozijnen qua 

vorm al eens in andere projecten 
hebt toegepast. Moet u dezelfde kozijnen 
nu weer opnieuw gaan tekenen? 
Het antwoord luidt: nee. 
Met ATS-WinKozijn® importeert u de 
betreffende kozijnen heel eenvoudig uit een 
ander project. U geeft vervolgens de nieuwe 
maten op en de klus is geklaard. Indien 
nodig kunt u eerst nog stijlen en dorpels 
toevoegen. 

6. KOMO of SKG keurmerk vermelden 
in uw kozijn- of raamtekening

Is uw bedrijf KOMO gecerti-
ficeerd? Dan kunt u vanaf nu 
het logo van KOMO opnemen 
in uw kozijntekening. 

Hetzelfde is mogelijk voor het SKG 
keurmerk, wanneer u de 
inbraakwerendheidsklasse 
duidelijk wilt vermelden.

7. Het opslaan van kozijn- of 
raamtekeningen
In sommige gevallen kan het handig zijn 
om de gemaakte kozijn- of raamtekening 
als afbeelding te bewaren. Bijvoorbeeld 
als u de afbeelding 
later wilt gebruiken in 
een Word-document. 
Daarvoor kiest u heel 
eenvoudig de optie 
‘opslaan als JPEG’ 
(zie afbeelding).



Bent u te veel tijd kwijt 

aan kozijnoffertes? 

Dan bent u toe aan 

ATS-WinKozijn®!

Veel aannemers en timmerbedrij-
ven hebben in 2006 het aantal 
offertes en opdrachten weer flink 
zien groeien. De sector zit dui-
delijk in de lift. Dat is niet alleen 
goed voor de omzet maar ook 
voor de continuïteit van de bedrij-
ven! Toch verloopt het uitbrengen 
van offertes of het uitvoeren van 
opdrachten nog lang niet altijd 
even efficiënt. Vooral het tekenen, 
begroten en de werkvoorberei-
ding voor kozijnen ervaren velen 
als een tijdrovende klus.
Niet voor niets gaan steeds meer 
bedrijven over op het aanschaf-
fen van ATS-WinKozijn®. Daar-
mee kunt u kozijnaanvragen en 
opdrachten voor nieuwbouw, 
verbouw en renovatie in slechts 
een fractie van de normale tijd 
afhandelen. Behalve de tijdwinst, 
ervaren onze gebruikers echter 
nog veel meer voordeel met 
ATS-WinKozijn®. 
De verzorgde uitstraling van de 
offertes (u kunt eenvoudig uw 
eigen logo toevoegen), inclusief 
bemate tekening(en) oogt profes-
sioneel en schept vertrouwen bij 
de klant. En dat leidt tot meer 
opdrachten!
En voor wie denkt dat dit weer 
kan leiden tot tijdsdruk bij de 
werkvoorbereiding, hebben wij 
meteen ons antwoord klaar. 
ATS-WinKozijn® biedt ook daar 
hulp. Het programma stelt na-
melijk automatisch afkortstaten, 
houtlijsten en bestellijsten voor 
glas en hang-en sluitwerk samen. 
“Het geeft een goed gevoel 
om zo je werkplaats te kunnen 
aansturen”, merkte onlangs een 
gebruiker op. “De hele werkvoor-
bereiding is in het offertestadium 
al geregeld.” Tja, en wat kunnen 
wij daar nu nog aan toevoegen?

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® 

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

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

Marion Janssen is een vrij nieuwe gebruiker van 
ATS-WinKozijn® . Vier maanden geleden ging 
zij over tot de aanschaf van het computerpro-
gramma. “We hebben lang gezocht naar een 
programma dat voldeed aan onze wensen”, 
vertelt Marion. Wij doen veel werk in de monu-
mentenzorg en dan heb je vaak met moeilijke 
kozijnen te maken. Ik zocht daarom niet al-
leen een eenvoudig maar ook een uitgebreid 
programma. ATS-WinKozijn® had ik twee jaar 
geleden op de beurs al eens gezien dus ik wist 
van het bestaan. Nu we gericht op zoek waren, 
heb ik de stand bezocht en gesproken met de 
mensen van ATS Software. ATS-WinKozijn® 
bleek vrijwel het enige softwareprogramma dat 
voldeed aan onze eisen. Dus de keuze was toen 
vrij snel gemaakt.”

“ATS-WinKozijn® is werkelijk gebruiksvriendelijk. 
Iedereen in ons bedrijf kan er mee omgaan. Als 
iets niet duidelijk was, pakten we de handleiding 
erbij. Daar hebben we in het begin veel baat bij 
gehad. En het programma is zeer uitgebreid. Hoe 
moeilijk ook het kozijn, ik kom er elke keer weer 
uit. Er staan ook heel veel deuren van onder 
meer Northgo en Wehkamp standaard in. Toch 

miste ik er nog wel een aantal. Dat heb ik door-
gegeven aan ATS Software. Binnen enkele weken 
had ik een nieuwe cd-rom in de bus met aanvul-
lend materiaal. Er werd ook nog even gebeld of 
het gelukt was met het installeren. Ja, de service 
van ATS Software vind ik werkelijk fantastisch!”
“Natuurlijk hangt er best een prijskaartje aan 
het programma. Het lijkt een hele investering, 
zeker voor zo’n klein bedrijf als het onze. Maar 
vergeleken met de presentatie naar de klant en 
vooral de tijdbesparing die het oplevert, is de 
investering snel terugverdiend.”

 Reactie van een enthousiaste gebruiker van ATS-WinKozijn® 

Marion Janssen van Machinaal Timmerbedrijf Janssen uit 
Groesbeek (vier medewerkers): 

“De service van ATS Software 
is werkelijk fantastisch”


