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01 RELEASENOTES 
DECEMBER 2021 

01.01 Gewijzigde workflow voor aanmaken project 

Voorheen liet de knop “Nieuw project” direct een venster zien waar projectinstellingen ingevoerd 

konden worden. Het nieuwe project kon echter pas aangemaakt worden nadat een zogenaamd RSX 

of ZSX-bestand was aangewezen dat ingelezen kon worden.  

Eventuele projectinstellingen die al ingevoerd waren (zoals bij voorbeeld de projectnaam) werden 

daardoor weer overschreven door waarden die uit het bestand werden gelezen.  

De workflow voor het aanmaken van een nieuw project was dus niet helemaal ideaal. 

In de nieuwe versie is deze workflow dan ook aangepast. Wanneer je op de knop “Nieuw project”  

klikt, krijg je als gebruiker nu eerst een dialoogvenster te zien waarmee je een RSX of ZSX-bestand 

kunt aanwijzen. Dit bestand wordt dan gevalideerd tegen het juiste schema en bij gebleken juistheid 

wordt dit bestand vervolgens ingelezen.  

Pas daarna wordt het instellingen venster getoond, waarbij de data uit het ingelezen bestand wordt 

gebruikt om de verschillende velden te vullen met default data.  

01.02 Gewijzigde workflow voor aanmaken DeelOpdracht 

Ook bij het aanmaken van een nieuwe DeelOpdracht is er een nieuwe workflow gerealiseerd. Net als 

bij een gewoon project werd ook bij een nieuwe DeelOpdracht eerst het projectinstellingen venster 

getoond. Anders dan bij een normaal project echter, was het hier mogelijk om handmatig een 

nieuwe DeelOpdracht aan te maken, dus zonder een bestand aan te wijzen. Het was hier echter ook 

weer mogelijk om een zogenaamd DSX-bestand aan te wijzen. Met andere woorden: in hetzelfde 

venster kon zowel handmatig als via een importbestand een nieuwe DeelOpdracht aangemaakt 

worden.  

Ook hier is nu meer duidelijkheid aangebracht in de workflow. Het venster toont nu twee 

verschillende knoppen voor twee verschillende functies. De knop “Nieuwe DeelOpdracht” is er om 

handmatig een nieuwe DeelOpdracht aan te maken, waarbij de gebruiker zelf alle 

projectinstellingen invult. De knop “Import DSX” toont een dialoogvenster waarmee de gebruiker 

een DSX-bestand kan aanwijzen. Dit DSX-bestand wordt ingelezen en gevalideerd en gecontroleerd. 

Als alles goed is, wordt de data uit het bestand weer gebruikt om het instellingenvenster van default 

waarden te voorzien.  

01.03 Gewijzigde interface voor projectinstellingen 

In de loop van de tijd is het instellingen venster van BesteksAdministratie projecten diverse keren 

aangepast / uitgebreid. Zelfs zodanig dat niet alle instellingen op een scherm passen. Zowel aan de 

linkerkant als aan de rechterkant van het scherm waren instellingen te zien en bovendien moet er 

ook nog gescrold worden om alles een keer in beeld te krijgen.  

De interface van de projectinstellingen is in deze versie aangepast. Ten eerste zijn de verschillende 

instellingen ondergebracht in een zestal verschillende onderwerpen: 

 

1. Projecteigenschappen  (bijv. projectnaam en projectcode) 

2. Instellingen   (bijv. BTW Percentages) 

3. Weken / Termijnen (bijv. Termijn indeling en wijze van afsluiten) 
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4. Extra Declaraties (bijv. bij overschrijding van Niet Verrekenbare posten) 

5. Budgetten en locaties (alleen bij Expert versie) 

6. 4PS   (Alleen als 4PS integratie wordt gebruikt) 

 

Ook deze lijst is uiteraard te lang om op een scherm te tonen, dus ook nu kan er naar beneden 

worden gescrold om de rest in beeld te krijgen. Bovendien wordt aan de linkerkant van het scherm 

een navigatievenster getoond met daarin de verschillende onderwerpen. Een klik op een van de 

onderwerpen brengt direct dat specifieke onderwerp in beeld (als het nog niet in beeld was, anders 

gebeurt er uiteraard niets.) 

 

 

01.04 Bijdrage posten in een DeelOpdracht gewijzigd 

In een DeelOpdracht zijn alle staartposten (= posten die een code hebben beginnend met een 9) 

zogenaamde percentageposten. Dat wil zeggen dat bij het invoeren van productiestanden in de 

weekstaten, de productiestanden bij deze posten niet handmatig ingevuld kunnen worden, maar dat 

ze automatisch worden berekend aan de hand van het bij die posten ingevoerde percentage. 

Bij “Bijdrage” posten (posten met een code die begint met ‘96’) is dit niet altijd wenselijk. Veel 

gebruikers willen bijvoorbeeld de “Bijdrage RAW-systematiek” in week 1 direct voor 100% 

opvoeren. Als percentage post is dat niet mogelijk.  

In deze nieuwe versie van Besteksadministratie is het nu mogelijk om bij de “96-posten” aan te 

geven dat deze niet meer als percentagepost behandeld moet worden.  

Als je in de OPBOUW fase van de DeelOpdracht naar het onderdeel OPBOUW gaat (of in 

UITVOERINGSFASE (als er nog helemaal geen productie is ingevoerd) en vervolgens de bijdrage 

posten in beeld brengt, dan zie je in de kolom “Eenheid” het icoon van een calculator. 

Dat icoon is ROOD van kleur en geeft daarmee aan dat dit een percentagepost is, waarvan de 

productie in de weekstaten automatisch wordt berekend. Als je dit niet wilt, dan kun je op het icoon 

klikken. Het icoon wordt dan zwart van kleur, waarmee wordt aangegeven dat bij deze post nu 

handmatig productie kan worden ingevoerd. 

Zodra er in welke week dan ook productie is ingevoerd, kan dit niet meer worden gewijzigd. 
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01.05 Gewijzigde interface voor Afwijkingen 

Als een ingediende Afwijking wordt geselecteerd in de webapplicatie, dan wordt de bijbehorende 

meta data midden in het scherm getoond. De interface daarvan vertoonde veel zogenaamde 

‘whitespace’ waardoor het geheel niet zo overzichtelijk toonde. De interface is in deze versie 

aangepast: 

 

 
 

01.06 Weekrapporten toegevoegd aan rapport pakketten 

Sinds de versie die begin november is uitgerold, is er nieuwe functionaliteit beschikbaar die het 

mogelijk maakt om aan het eind van een termijn of aan het eind van het project, met een druk op de 

knop alle bijbehorende rapporten in PDF-formaat afdrukt en in een ZIP-bestand download. 

In dit zogenaamde rapportpakket was echter nog niet het zogenaamde Weekrapport opgenomen. In 

deze versie is het weekrapport aan de rapportpakketten toegevoegd. 

01.07 Verbeteringen in projectenfilter 

Als Besteksadministratie voor Infra wordt opgestart, wordt als eerste altijd een overzicht met 

projecten getoond. Aan de linkerkant van het overzicht is een onderdeel waarin filters opgegeven 

kunnen worden, waarmee op snelle wijze alleen de gewenste projecten zichtbaar gemaakt kunnen 

worden. In dit filter zijn twee verbeteringen aangebracht: 

 

1) Het filter is niet langer hoofdletter gevoelig. Een van de filters waarbij dit speelde is 

bijvoorbeeld de naam van de opdrachtgever. Deze naam wordt nu niet meer twee keer 

weergegeven als hij de ene keer met een hoofdletter was ingevoerd en de andere keer met 

een kleine letter.  
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2) Het is nu mogelijk om meerdere filters te combineren. Zo kun je snel alle projecten van 

Opdrachtgever A en Opdrachtgever B uit het totaal aantal projecten filteren. 

01.08 Optie voor afdrukken aantekeningen bij rapport Inschrijvingsstaat 

In het onderdeel OPBOUW is het mogelijk om bij iedere bestekpost een aantekening in te voeren. 

Die aantekening kon echter niet afgedrukt worden in het rapport Inschrijvingsstaat. Dit is nu 

verbeterd door de aanwezigheid van een optie waarmee het afdrukken van de aantekening aan- of 

uitgezet kan worden. Als een bestekpost een aantekening heeft, wordt deze in dat geval direct onder 

de bestekpost omschrijving in schuine letters afgedrukt. 

01.09 Optie voor afdrukken aantekeningen bij rapport Weekrapport 

Bij de weekrapporten is het bij de onderdelen Personeel en Materieel ook mogelijk om 

aantekeningen in te voeren en net als bij het rapport Inschrijvingsstaat werden deze aantekeningen 

in het rapport Weekrapport nooit afgedrukt. Ook hier is nu een optie aanwezig om deze 

aantekeningen indien gewenst af te drukken. 

01.10 Afdruk logo op projectniveau 

Als bij de bedrijfsinstellingen (alleen te wijzigen door gebruikers die APPLICATIEBEHEERDER zijn) 

een bedrijfslogo is geselecteerd, dan wordt dit logo bij ieder rapport linksboven in de pagina header 

afgedrukt. Het is nu mogelijk om op projectniveau hiervan af te wijken. Je kunt bij de project- 

instellingen behalve een projectafbeelding nu ook een projectlogo selecteren. 

Als je een rapport afdrukt voor een project waar een logo voor is geselecteerd, dan wordt het 

bedrijfslogo overruled en zal dit projectlogo worden afgedrukt. 
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02 BUGS 

02.01 Besteksadministratie Mobiel toont verkeerde projecten 

Ibis Besteksadministratie voor Infra kan op een telefoon/tablet gebruikt worden, maar kan ook als 

webapplicatie op bijvoorbeeld een laptop computer. In dat laatste geval werden projecten getoond 

in het overzicht die eigenlijk niet getoond zouden moeten worden. Het gaat hier om projecten van 

het type RaamOvereenkomst en dan specifiek om RaamOvereenkomsten met DeelOpdrachten.  

Daarnaast werden ook projecten getoond die nog in de OPBOUW fase waren. Ook dat is niet zoals 

het hoort in de Mobiele versie van Bestekadministratie. In deze nieuwe versie zijn beide problemen 

verholpen. 

02.02 Tegels van dagboek items werden niet ververst 

Bij de weekrapporten kunnen diverse dagboeken worden bijgehouden, zoals onder andere 

“Mededelingen betreffende het werk”. Wanneer een specifiek item in een van deze dagboeken werd 

gewijzigd, dan werd de data op de tegel van het item niet ververst nadat op de knop OPSLAAN was 

geklikt. 

 

 


