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Het CBS meldt dat de bouwsector in 
2007 een goed eerste halfjaar achter de 
rug heeft met een omzetgroei van ruim 
11 procent. Vooral het eerste kwartaal 
was prima. Er was bijna geen vorstver-
let en het aantal bouwvergunningen 
was relatief hoog. 

Dit jaar zijn overigens de prijzen van veel 
bouwmaterialen en met name van hout 
behoorlijk gestegen. De prijswijzigingen zijn 
elkaar ook in snel tempo opgevolgd. Reden 
waarom lang niet alle bouwbedrijven van de 
omzetstijgingen hebben geprofiteerd. Voor 
het maken van kozijnen komen bovendien 

steeds nieuwe houtsoorten op de markt. 
Dankzij ATS-WinKozijn®  kan snel op deze 
veranderingen worden ingespeeld. “Daarom 
is het zo belangrijk om ATS-WinKozijn®  te 
gebruiken!”, aldus veel van onze gebruikers. 
“Hiermee bespaar je veel tijd ten opzichte van 
handmatig kozijnen tekenen-, begroten- en 
werkvoorbereiden. Ook neemt de omvang van 
je faalkosten aanzienlijk af. 
ATS-WinKozijn®  bespaart je dus veel geld!”
Natuurlijk zijn we blij met deze enthousiaste 
reacties. Het heeft ons er echter niet van 
weerhouden om onze software opnieuw te 
verbeteren en weer een nieuwere versie uit 
te brengen. We hebben bepaalde onderdelen 

nóg gebruiksvriendelijker gemaakt en nieuwe 
functionaliteiten toegevoegd. In deze nieuws-
brief leest u alles over de nieuwste 
ATS-WinKozijn® versie 1.3

Veel leesplezier!

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

ATS-WinKozijn®: versie 1.3 biedt nieuwe 
functionaliteiten en nóg meer gebruiksgemak!

www.ats-winkozijn.nl

Nieuw in ATS-WinKozijn® 
Zelf stapeldorpeldeuren en paneel-
deuren ontwerpen, begroten en 
werkvoorbereiden
Het was in ATS-WinKozijn® altijd al mogelijk 
om deuren van een deurenleverancier 
(Northgo, Weekamp e.a.) in een kozijn op 
te nemen en te begroten. Echter het zelf 
ontwerpen en begroten van stapeldorpel-
deuren en paneeldeuren is vanaf versie 1.3 
ook mogelijk.
Dit geldt zowel voor het ontwerpen van 
een los te leveren deur als van een deur 
in een kozijnvak. Voor zover bekend biedt 
ATS-WinKozijn® als enige deze mogelijkheid 
aan, samen met het ontwerpen en begroten 
van los te leveren ramen.

Zelf draai- valbeslag tabellen 
aanmaken
Vanaf versie 1.3 kunt u zelf draai- valbe-
slagtabellen aanmaken en deze vervolgens 
van prijzen voorzien. Zo kunt u eenvoudig 
wisselen tussen draai- valbeslag van bij-
voorbeeld Roto, GU of Maco.

Uitbreiding houtsoorten van zes naar 
twaalf
Het aantal houtsoorten in ATS-WinKozijn® 
is uitgebreid van zes naar twaalf stuks. Dit 
vanwege de introductie van houtsoorten die 
tot voor kort minder gemakkelijk verkrijg-
baar waren of die nog niet voor kozijnen, 
ramen en deuren werden gebruikt.

Uitbreiding maatcorrecties
Bij de maatcorrecties kunt u nu ook de 
gewenste aanpassingen van berekende 
houtlengten opgeven voor verticale glaslat-
ten (binnen- en buitenbeglazing), contra-
malverbindingen en pen- en gat verbindin-
gen voor deuren. Maatcorrecties voor veel 
andere zaken zoals dorpel- en stijllengten 
was al mogelijk.

Automatische herkenning van 
kozijntussenverbinding en 
-wisselverbinding
Bij een kozijn vergt het maken van een 
tussenverbinding en een wisselverbinding 
meer tijd dan die van een normale hoek-

verbinding. ATS-WinKozijn® herkent vanaf 
versie 1.3 deze verbindingen automatisch 
op grond van de tekening.

Automatische kostenberekening 
profileren wisselsponning
Ook het profileren van een wisselsponning 
in een kozijnstijl- of dorpel vergt meer tijd 
dan bij een standaard sponning. 
ATS-Winkozijn® herkent de voor het 
profileren benodigde extra handeling op 
grond van de kozijntekening en brengt dit 
vervolgens automatisch in rekening.

Automatische toepassing sluitlatten

Indien gewenst past ATS-Winkozijn® voor 
stolpramen en dubbele naar binnen- of 
buitendraaiende deuren automatisch de 
sluitlat uit de basisinstellingen toe. 

Eigen sluitlatten met door de gebruiker 
opgegeven afmetingen kunnen worden 
toegevoegd aan het houtbestand en als 
basistype worden ingesteld. 



Handig: online 
demonstraties van 
ATS-WinKozijn®

Sinds kort verzorgen wij voor 
geïnteresseerden online 
ATS-WinKozijn® demonstraties. 
Zo’n demonstratie vindt altijd 
plaats op een vooraf met u afge-
sproken tijd en via een beveiligde 
internetverbinding. Hierbij kijkt 
u op uw gemak vanachter uw 
eigen bureau naar de demon-
stratie en kunt u op datzelfde 
moment telefonisch vragen aan 
ons stellen. Zo krijgt u in slechts 
een half uur tijd een goede indruk 
van ATS-WinKozijn®. En gaat 
uw belangstelling verder dan de 
online demonstratie, dan maken 
we graag een vervolgafspraak in 
uw bedrijf.

Berbouw is al sinds 1995 “klant” van 
ATS-Software. Tot voor kort werd voor het 
tekenen en calculeren van kozijnen gebruik 
gemaakt van ATS-Kozijn®, het DOS-pakket 
waar ATS-Software in 1994 mee op de 
markt kwam. Vlak voor de bouwvakva-
kantie heeft Berbouw de server versie van 
ATS-WinKozijn® aangeschaft.

Jaco Straver: “ATS-WinKozijn® is een volledig 
Windows-pakket en niet meer te vergelijken met 
de oude versie. Het programma is zeer gebruiks-
vriendelijk waardoor je direct aan de slag kunt. 
Momenteel worden de houtsoorten, leveranciers 
en prijzen in het programma op onze eigen 
situatie aangepast. Logisch want dat ligt voor 
ieder aannemerbedrijf weer anders o.a. door de 
kortingen bij leveranciers.”

Ondanks het korte gebruik, heeft men zich bij 
Berbouw al wel een duidelijke mening kunnen 
vormen over ATS-WinKozijn®: “We zijn heel 
enthousiast over deze nieuwe versie. Als je er 
regelmatig mee werkt, wordt je er bovendien 
steeds handiger in. Ook de service is prima. Het 
programma is eenvoudig in het gebruik maar 
als we er niet uitkomen helpt de telefonische 
helpdesk ons direct verder. Mocht het nodig zijn 
dan komt men zelfs persoonlijk langs om het 
probleem op te lossen.” 

Ervaart Jaco ook dat de faalkosten aan-
zienlijk afnemen door het gebruik van 
ATS-WinKozijn® ? “Faalkosten kun je nooit 
100% voorkomen helaas maar het mooie aan 
ATS-WinKozijn® is dat in de achtergrond veel voor 
je wordt geregeld. Hang- en sluitwerk inclusief 
arbeid wordt bijvoorbeeld automatisch bij een 
raam- of deurkeuze meegerekend. Zó vergeet je 
niets en kun je de faalkosten tot een minimum 
beperken. Ik ben het daar dus absoluut mee eens.

Raadt Jaco andere bedrijven 
ATS-WinKozijn® aan?
“Als het gaat om aannemersbedrijven die zelf 
kozijnen maken en ook zelf offertes uitbrengen 
voor kozijnen, dan raad ik het zeker aan. Het 
bespaart ongelofelijk veel tijd. Naarmate je er wat 
handigheid in hebt gekregen, ‘vlieg’ je door het 
programma en met wat knip- en plakwerk is de 
volgende tekening mét offerte in een handom-
draai klaar.” 

Tot slot, wat vindt Jaco 
van de prijs-kwaliteit-
verhouding?
“Die is zondermeer goed. 
Binnenkort vinden op ons 
verzoek nog wat kleine 
bijstellingen plaats en dan 
is het helemaal optimaal!”

Jaco Straver van aannemersbedrijf Berbouw uit Bleiswijk (20 medewerkers): 

“Met ATS-WinKozijn® kun je de faal-
kosten tot een minimum beperken”

ATS-Ambiance Technical Software
Sweelinkstraat 3, 2651 VT Berkel en Rodenrijs
Tel.: (010) 5 190 190   Fax: (010) 5 190 058
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‘Opgeven is geen optie’ is het motto van de 
Stichting Alpe d’HuZes’ Deze stichting is opge-
richt door fanatieke wielrenners die een doel 
zochten om voor te gaan trainen. Vorig jaar be-
klommen 66 wielrenners zes keer de Alpe d’Huez 
om uiteindelijk meer dan € 370.000 bij elkaar 
te fietsen voor KWF Kankerbestrijding. Dit jaar is 
de lat hoger gelegd: zeven maal de Alpe ‘d Huez 
beklimmen met de bedoeling om het bedrag van 

2006 te verdubbelen. Van de 77 fietsers heb-
ben er 64 de zeven beklimmingen gehaald. Zo 
ook Frank van Winden en zoon Menno (15) uit 
Bleiswijk die samen de Alp maar liefst 12 keer 
beklommen. Een prachtige prestatie.

Ook voor ATS-Software is opgeven geen optie en 
daarom steunden wij met Frank en Menno van 
Winden en via hen de Stichting Alpe d’HuZes met 
een sponsorbijdrage. Frank en Menno haalden 
samen zo’n € 37.500,- binnen. De teller van de 
Stichting Alpe d’HuZes eindigde uiteindelijk boven 
de miljoen euro! Het geld gaat onder meer naar 
de nazorg van kankerpatiënten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site 
van de Stichting Alpe d’HuZes: 
www.opgevenisgeenoptie.nl en http://home.pla-
net.nl/~winde164/ , de site van Frank en Menno 
van Winden.

  ATS-Software sponsort KWF actie: 

Opgeven is geen optie!

 Reactie van een enthousiaste gebruiker van ATS-WinKozijn® 

Verleng nu uw service- 
en onderhoudscontract 
en bespaar tot 29% !

ATS Software heeft een hele 
mooie aanbieding voor alle 
ATS-WinKozijn® gebruikers! Indien 
u uw service- en onderhouds-
abonnement voortijdig verlengt, 
ontvangt u van ons een korting 
die kan oplopen tot maar liefst 
29%. Het abonnement biedt u 
veel voordeel: gratis recht op het 
raadplegen van onze telefonische 
helpdesk én op alle 
ATS-WinKozijn® updates die 
uitkomen! Bel ons voor een 
offerte op (010) 5 190 190.

Bereken zelf of u daad-
werkelijk tijd en geld 
bespaart met 
ATS-WinKozijn® 
Surf nu naar www.ats-winkozijn.nl
en klik op de besparingscalculator. 
Daarmee kunt u online berekenen 
hoeveel tijd en geld u per jaar 
bespaart als u investeert in 
ATS-WinKozijn®. Voer het gemid-
deld aantal te begroten kozijnen 
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.


