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25 jaar ATS-Software: bedankt!
Computers en software? Nee, dat is
niet voor timmer- en aannemersbedrijven.
Zo was het, tot 7 maart 1994.
Sinds die dag is er ATS-Software voor
aannemers- en timmerbedrijven. Een
onvergetelijk begin. Hoe het allemaal
begon kunt u lezen op onze website:
www.ats-software.nl/25.
Nu staan we stil bij 25 jaar ATS-Software – 25 jaar ATS-WinKozijn® en onze
andere mooie software producten.
Zonder u hadden we dit nooit voor
elkaar gekregen.
Deze nieuwsbrief staat daarom in het
teken van bedanken.
Dat vind ik mooi, omdat iemand
bedanken, of door iemand bedankt
worden gewoon goed voelt. Gelukkig
overkomt het ons bij ATS-Software
regelmatig dat gebruikers ons bedan-

ken voor onze hulp-of dat nu op hun
bedrijfslocatie, aan de telefoon of in de
e-mail is.
Ik realiseer me daarbij maar al te goed
dat wij ons werk als kozijnsoftware
ontwikkelaar alleen kunnen doen
dankzij u, onze gebruikers.

De 2019 versie van ATS-WinKozijn® bevat een groot aantal nieuwe
mogelijkheden die op verzoek van onze software gebruikers tot stand
zijn gekomen. Gebruikers met een service- en onderhoudovereenkomst
ontvangen de nieuwe 2019 versie automatisch.

Beslag op ramen en deuren weergeven

Voor de opdrachtgever omdat hij daardoor een indruk krijgt van het hangen sluitwerk op ramen en deuren.
Voor de werkplaats, zodat zij weten
waarmee de ramen en deuren moeten
worden uitgevoerd.
Al het beslag wordt gestippeld getekend en voldoet daarmee aan de
tekenafspraak dat dit aan de binnenzijde van het raam of deur wordt
gemonteerd.

Hilbrand E. Stoffers
Directeur, ATS-Software

Mag ik één klein voorbeeld noemen?
Een aantal ATS-WinKozijn® gebruikers
vroeg ons eens te kijken naar de
mogelijkheid om vul- en wissellatten in
kozijnvakken toe te passen.
Onze ontwikkelaars hebben de ins- en
outs met hen doorgesproken en deze
mogelijkheid geïmplementeerd in de
2019 versie die binnenkort uitkomt.
Wat ik wil zeggen: we kunnen onze
ontwikkelingen alleen doen omdat we
er de middelen, de juiste mensen en
vooral u de softwaregebruiker hebben
die met ons meedenkt en uw ideeën
met ons deelt!

ATS-WinKozijn® 2019 in aantocht

Zowel voor de opdrachtgever als voor
de werkplaats is de weergave van
beslag op ramen en deuren van toegevoegde waarde.

Ik wil u daarvoor graag bedanken en
zie samen met u uit naar ons volgende
jubileum, proost!

“Rekje” op, naast of
onder een kozijn
Bij veel nieuwbouwwoningen en
renovaties zien we steeds vaker dat
kozijnen worden voorzien van een
rekwerk. Deze kan op, naast of
onder een kozijn, in ATS-WinKozijn®
2019 worden ontworpen.
U geeft eenvoudig de locatie
aan waar een
rekje moet
verschijnen. In
ATS-WinKozijn®
Advanced, worden de benodigde materialen
en arbeid voor
de fabricage
van het rekwerk
meeberekend in
de kozijnbegroting.

Vul- of wissellatten plaatsen in
raam- en deurvakken
Om invalwerk bij wisselverbindingen te voorkomen, wordt steeds
vaker een wissellat toegepast.
Dit gebeurt bijvoorbeeld in de deursponning van de bovendorpel en bij
deurkozijnen waar men een naar
buitendraaiende deur wil combineren met de binnenbeglazing in het
zijlicht ernaast.

Nieuw:
Dé Gevelmodule
Of het nu gaat om nieuwbouw,
verbouw of renovatie van een
woning of bedrijfspand,
opdrachtgevers en met name
particulieren willen beleving.
Hoe ziet het aanbod van de aannemer- of het timmerbedrijf er straks
uit als het eenmaal is uitgevoerd?
Verrijk vanaf nu uw offerte voor de
opdrachtgever.
Gebruik de Gevelmodule, de nieuwste aanvulling voor zowel de
ATS-WinKozijn® Basic als Advanced
software gebruiker.

In ATS-WinKozijn® 2019 kunt u het
toepassen van vul- of wissellatten in een
kozijnvak zeer eenvoudig regelen via het
Eigenschappen scherm.
U selecteert het kozijnvak en kiest waar
in dat vak een vul- of wissellatten worden toegepast.
Pas eenvoudig daarna de richting van de
sponning. Bijvoorbeeld een binnensponning wordt een buitensponning.
En verder welke correcties de dagmaat
op het toepassen van de vul- of wissellat
heeft. Dit in combinatie met de nieuwe
sponningbreedtes die hierdoor ontstaan.
Het resultaat wordt direct zichtbaar in
het kozijnontwerp.

Ontwerp razendsnel gevelaanzichten en voorzie deze met in dezelfde
software getekende kozijnen. Kortom, voor iedereen die zijn offerte
nog meer beleving mee wil geven,
is de Gevelmodule een onmisbaar
stuk gereedschap.

Haal het beste uit ATS-WinKozijn®!
Introductie- en opfriscursus, zo werkt het
De bouw kenmerkt zich door een
sterke groei en een groeiend tekort
aan personeel.
Efficiënt werken en het gebruik van
deze praktische kozijnsoftware waren
daarom nog nooit zo belangrijk.
Hoog tijd om ook de processen voor
het tekenen, calculeren en werkvoorbereiden van kozijnen eens tegen het
licht te houden.

handen om de huidige uitdagingen
het hoofd te bieden.
Op deze gebruikersdag geven wij u
graag handvatten om in korte tijd nog
meer rendement uit ATS-WinKozijn®
te halen.
Denk aan het verbeteren van uw
kennis en ook aan het inzetten van
aanvullende modules voor uw kozijnofferte en gevelontwerpen.

ATS-WinKozijn® speelt als softwaresysteem bij vele bouw- en timmerbedrijven in Nederland een onmisbare rol
in de ondersteuning van hun medewerkers bij deze werkzaamheden.
Bovendien leert de praktijk dat lang
nog niet alle in ATS-WinKozijn®
beschikbare functionaliteiten goed
worden benut.
Zonde, want u heeft de juiste tool in

Relatief kleine investeringen, die
zichzelf snel terugverdienen door grote
tijdbesparingen en efficiënt werken.
Bijvoorbeeld eenvoudig glas bestellen vanaf een door ATS-WinKozijn®
samengestelde beglazingslijst nog
voordat de kozijnen zijn gemaakt!
Vraag geheel vrijblijvend naar de opfris
cursus mogelijkheden.

Kijk voor meer Gevelmodule
informatie op:
www.ats-software.nl/gevelmodule/

Dirk Kap, projectleider Onderhoud bij Bloemendal Bouw in Leusden:

“ATS-WinKozijn® is heel gebruiksvriendelijk,
iedereen kan het leren”
De programma’s van ATS-Software
vinden hun weg door heel Nederland. Dit keer bezochten we
Bloemendal Bouw B.V. in Leusden
om te vragen naar hun ervaringen
met ATS-WinKozijn®. Het bedrijf
gebruikt het pakket al ruim tien
jaar. Zijn ze nog steeds tevreden?
Dirk Kap, projectleider Onderhoud
bij Bloemendal Bouw, geeft antwoord.
“In 2008 vroeg mijn broer of ik mee
wilde naar een beurs in Gorinchem”,
begint Dirk te vertellen. “Daar raakte
ik vrij toevallig in gesprek met Hilbrand
Stoffers over ATS-Winkozijn®. We
hadden het er in het bedrijf al eens
een keer over gehad dat we graag
een gebruiksvriendelijk programma
wilden voor het tekenen van deuren
en kozijnen. Omdat we een leerbedrijf
zijn, vonden we het belangrijk dat ook
stagiaires en leerlingen er makkelijk
mee kunnen werken.”

De juiste keuze
“We hebben ook naar andere programma’s gekeken”, vervolgt Dirk.
“We wilden in eerste instantie het
liefst een programma dat zou kunnen
draaien op Exact, omdat we daar al
mee werken voor onze projecten en

calculaties. Dat leek ons verreweg het
eenvoudigst. Maar het programma
was toch te ingewikkeld, dus dat
hebben we losgelaten. We hebben
gekozen voor ATS-WinKozijn® en daar
hebben we absoluut geen spijt van.”

Blije klanten
“Nogmaals, we vinden vooral de
gebruiksvriendelijkheid van ATSWinKozijn® een groot voordeel”,
benadrukt Dirk. “Na de installatie van
de software en de instructie kun je
gelijk aan de slag met ontwerpen.
Er wordt namelijk een gevulde
bibliotheek met onder meer KVT ’95
profielen meegeleverd. Maar ook onze
klanten worden er blij van. Je kunt
een mooie tekening meesturen met
de offerte, zodat ze direct zien wat ze
krijgen.”
Beslag en detailleringen
“Mijn advies is om wel even de tijd
te nemen voor het toevoegen van je
eigen detailleringen en het standaard
deur- en raambeslag.
De beslag artikelen kon ik eenvoudig inlezen uit een Ketenstandaard
artikelenbestand van onze leverancier.
Maar ik vond het ideaal om dit samen
iemand van ATS-Software te regelen.“

Een snelle oplossing
Even later voegt ook directeur Jan
Costa zich nog even bij het gesprek.
Hij benadrukt nogmaals het belang
van een goede helpdesk. “We hebben
bij Bloemendal Bouw een pragmatische insteek: als er een probleem is,
dan wil je iemand spreken die het voor
je kan oplossen. Met Hilbrand Stoffers
werken we heel plezierig samen.
Of hij komt zelf langs, of ze lossen het
op afstand op. Toen we overstapten
naar werken in de Cloud, heeft hij
zelfs rechtstreeks contact gehad met
onze automatiseerder om te zorgen
dat alles weer goed werkte. Wij hadden er zelf geen omkijken naar.
Dat gebeurt lang niet overal.”

25 jaar ATS-Software prijsvraag
Los de rebus op en maak kans op mooie prijzen!
Vul uw antwoord in op de winpagina: www.ats-software.nl/
deelnameformulier
De inzenders maken naast een Jubileum T-shirt ook kans op één van de
volgende extra prijzen *)
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• 1 x Upgrade van ATS-WinKozijn®
Basic naar ATS-WinKozijn® Advanced
software licentie (stand alone pc)
• 1 x Offerte module voor
p=k
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+en
ATS-WinKozijn® Advanced
• 1 x Cursus dagdeel (3,5 uur) voor
uw software licentie
*) Deze extra prijzen zijn alleen voor klanten van ATS-Software. De actie loopt tot en met
• 1 x Service en Onderhoud voor uw
31 december 2019. U kunt maar 1 keer deelnemen aan de actie. Winnaars worden in
willekeurige volgorde bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.
software voor een jaar

Nieuw: ATS-Gevelinspectie®, razendsnel
gevelgebreken opnemen en rapporteren
Woningcorporaties, vastgoedbedrijven, maar ook aannemers, houtrot-inspecteurs en schildersbedrijven besparen
veel tijd met ATS-Gevelinspectie®, het nieuwste ATS-Software product. Daarmee kunt u niet alleen razendsnel
gevelaanzichten ontwerpen compleet met in dezelfde software getekende kozijnen, maar ook gevel- en kozijngebreken vastleggen en calculaties maken. Kortom, voor iedereen die te maken heeft met het onderhoud aan gevels
en kozijnen, is ATS-Gevelinspectie® een onmisbaar stuk gereedschap.

Eenvoudig gebreken vastleggen
Met ATS-Gevelinspectie® maakt u
razendsnel tekeningen van gevels en
de hierin aanwezige kozijnen die u wilt
inspecteren, of u gebruikt beschikbare
geveltekeningen danwel gevelfoto’s.
De gebreken die u tijdens de inspectie
aantreft, kunt u vervolgens ter plaatse
met (eigen) coderingen, symbolen of
tekst in de gevel of het kozijn vastleggen.
Het resultaat? Een verzorgd en compleet beeld van de conditie van alle
in het project aanwezige gevels en
kozijnen.
U en uw opdrachtgevers zullen
aangenaam verrast zijn.

Direct aan de slag!
Op basis van de geveltekeningen kunt
u zelf of kunnen uw medewerkers
direct aan de slag met de uit te voeren
herstelwerkzaamheden.
De geveltekeningen met daarop de
gebreken zijn namelijk direct als werkinstructie beschikbaar.
En op basis van de groepsindelingen is
ook de omvang van de reparaties van
de gebreken meteen duidelijk.
Geen extra werkvoorbereiding meer
dus!
Afgeronde herstelwerkzaamheden zijn
eenvoudig per gebrek in de tekening
gereed te melden.

Informatie?
Kijk voor meer informatie op
www.ats-software.nl/gevelinspectie.
Wilt u meer informatie of een demonstratie? Neem contact met ons op via
(010) 5190190 of mail naar
info@ats-software.nl.

De mogelijkheden van
ATS-Gevelinspectie® op een rij:
• Conditie van gevels, kozijnen en
geveltimmerwerk per project in kaart
brengen
• Gevels inclusief Kozijnen groeperen
en afdrukken
• Kozijnen groeperen en per gevel
afdrukken
• Herstelwerkzaamheden coderen en
vastleggen
• Kosten herstelwerk bepalen
• Overzichtelijke rapporten presenteren
• Uit te voeren herstelwerkzaamheden
voorbereiden

ATS-Software is lid van de stichting SALES Standaard (www.ketenstandaard.nl) en werkt daarin samen met o.a. onderstaande partijen.

ATS-Ambiance
Technical Software

Bezoekadres (op afspraak)
Oude Middenweg 203, 2491 AG ’s-Gravenhage
Postadres: Postbus 115, 2665 ZJ Bleiswijk
T: (010) 5 190 190 E: info@ats-software.nl
I: www.ats-software.nl

ATS-WinKozijn®, sinds 1994 een begrip in kozijnbegrotingen

