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01 Releasenotes juli 2020 

01.01 Nieuwe huisstijl 

kleurstellingen en nieuwe logo’s voor onze producten. Na opstarten van Ibis BesteksAdministratie voor 

Infra (dus ook een nieuwe naam!) is het helemaal duidelijk: Er is een nieuwe huisstijl doorgevoerd. Niet 

langer meer het alarmerende rood, maar een vriendelijker zee groen: 
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01.02 RAW 2020 

Behalve een nieuwe huisstijl is er ook een belangrijke functionele update doorgevoerd. De vijfjarige cyclus 

waarin CROW een nieuwe RAW Catalogus uitbrengt, zorgt deze keer ook voor een aangepast 

uitwisselformaat (RSX, ZSX en DSX bestanden). Ibis BesteksAdministratie voor Infra ondersteunt dit 

nieuwe uitwisselformaat vanaf nu en ondersteunt ook de overige wijzigingen in de systematiek. In 

BesteksAdministratie zijn deze aanpassingen zichtbaar in het rapport Inschrijvingsstaat en in het 

programma onderdeel OPBOUW. De posten onder “Eenmalige kosten” voor Korting en Overige eenmalige 

kosten hebben in een bestek met jaarversie 2020 een ander bestekpostnummer gekregen. Korting is nu 

919990 (was 918870) en Overige Eenmalige kosten is nu 919980 (was 918880). 

Uiteraard wordt ook het oude formaat nog ondersteund en wanneer een project met jaarversie 2015 (of 

2010) wordt aangemaakt, zullen ook de oude bestekpostnummers weer te zien zijn. 

 

 

02 Releasenotes maart 2020 

In maart van dit jaar is ook een update uitgerold, maar om diverse redenen zijn daar toen geen 

releasenotes van uitgebracht. Hieronder vindt u deze alsnog. 

 

02.01 Verwijderen project 

Wanneer in GwwBesteksAdministratie een project wordt verwijderd, dan wordt het niet alleen uit het 

projectoverzicht verwijderd, maar ook fysiek uit de database. Als het verwijderen een actie is geweest die 

niet had plaats moeten vinden, dan bestond er geen andere mogelijkheid om een back-up van de SQL-

database terug te halen en ook het project via veel handwerk terug te halen.  

Dit was tijdrovend en dus ook kostbaar. In deze nieuwe versie van GwwBesteksAdministratie worden 

projecten niet meer fysiek verwijderd uit de database, maar krijgt het project een specifieke status 

waardoor GwwBesteksAdministratie het project als verwijderd zal beschouwen. Hiermee wordt eventueel 

terughalen van een project veel eenvoudiger. 
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02.02 Projectlogboek bij de projectinstellingen 

De huidige versie van GwwBesteksAdministratie kent voor applicatiebeheerders een functie waarmee alle 

wijzigingen in alle projecten door alle gebruikers ingezien kunnen worden. Om ook ‘gewone’ gebruikers de 

mogelijkheid te geven om alle wijzigingen in een project na te gaan, is deze functie nu ook beschikbaar bij 

de projectinstellingen: 

 
 

Aan de rechterkant is een tab “LOGBOEK” aanwezig en in deze tab wordt een overzicht getoond van alle 

wijzigingen in het huidige project. 

 

02.03 Documenten/afbeeldingen overzicht 

Sinds enige tijd is het in GwwBesteksAdministratie mogelijk om afbeeldingen en/of documenten te 

koppelen aan een weekstaat dagboek. Bij grote projecten met veel weken is het lastig om een specifieke 

afbeelding of document terug te vinden. 

Daarom is er nu een overzicht voor alle gekoppelde documenten en een overzicht voor alle gekoppelde 

afbeeldingen in het project: 
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De lijst laat de volgende kolommen zien: WeekCode, Dagboek, Datum, gebruiker en vervolgens 

afbeelding of document. Met de link in de laatste kolom kan de afbeelding of het document worden 

gedownload. 

 

02.04 Berichten 

Wanneer een gebruiker een bericht heeft gekregen op een van zijn projecten dan is dat zichtbaar op de 

projecttegel in het projectenoverzicht: 

 
 

Linksonder wordt dan een icoon van een bel getoond + het aantal berichten dat voor de gebruiker klaar 

staat. Wanneer de gebruiker het projectoverzicht in “lijst” mode heeft staan, dan was dit echter niet 

zichtbaar. In deze nieuwe versie is een kolom toegevoegd aan de lijst waarin het aantal berichten wordt 

weergegeven: 
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02.05 Zowel ontvangen als verzonden berichten te zien 

Bij de projectinstellingen was altijd al een overzicht te zien met berichten die door de ingelogde gebruiker 

waren ontvangen. Berichten die door de ingelogde gebruiker waren verstuurd, waren echter niet te zien. In 

deze update is daar een oplossing voor gemaakt: 
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02.06 Hoeveelheid resultaatsverplichting te zien de App 

Wanneer in de mobiele app producties worden geboekt in de weekstaat, dan is iedere bestekpost 

zichtbaar op een zogenaamde tegel. Op de tegel werd het bestekpostnummer, de omschrijving, eenheid 

en de totale productie weergegeven, maar niet de hoeveelheid resultaatsverplichting (HVR).  

 

 

02.07 Via bedrijfsinstellingen bepalen welke dagboeken in een nieuw project worden opgenomen 

Als een nieuw project wordt aangemaakt, dan krijgt dit project standaard 3 dagboeken mee: 

 

– mededelingen betreffende het werk; 

– opmerkingen van de aannemer; 

– vastlegging van gemaakte afspraken. 

 

Nadat het project eenmaal was aangemaakt, kon de gebruiker hier wel wijzigingen in aanbrengen via de 

projectinstellingen. Die wijzigingen moesten echter bij ieder nieuw project opnieuw worden gedaan. 

Nu kan de APPLICATIEBEHEERDER in de bedrijfsinstellingen definiëren welke dagboeken in een nieuw project 

als default moeten worden aangemaakt. De eerste keer dat deze functie wordt gestart, zullen dezelfde drie 

dagboeken worden getoond als hierboven vermeld: 
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02.08 Gearchiveerde DeelOpdrachten mee laten tellen in het dashboard van een RaamOvereenkomst 

Als een RaamOvereenkomst wordt geopend, dan wordt een dashboard getoond met de data van alle (niet 

gearchiveerde) DeelOpdrachten. Het is nu mogelijk om ook de data van de gearchiveerde DeelOpdrachten 

hierbij te betrekken: 

 

 
Rechtsboven in het venster is een knop zichtbaar, waarmee het meetellen van de gearchiveerde 

DeelOpdrachten aan en uit kan worden gezet. Als de knop rood is, zoals in het voorbeeld hierboven, dan zijn de 

gearchiveerde DeelOpdrachten meegeteld in de totalen, anders niet. 

02.09 Staartposten invullen aan de hand van een percentage 

Als een project nog in de opbouwfase is, dan kan nu bij de staartposten (Eenmalige kosten, 

Uitvoeringskosten, Algemene kosten en Winst en Risico) ook een percentage worden ingevoerd in plaats 

van een vast bedrag in Euro. Als een percentage wordt ingevoerd, wordt het bedrag automatisch ingevuld 

door het percentage over het subtotaal te nemen.  

Als het subtotaal veranderd, dan veranderen de bedragen bij de staartposten automatisch mee door het 

percentage opnieuw uit te rekenen.  

Wanneer bij een post een percentage is vermeld en de gebruiker vult een vast bedrag aan Euro’s in, dan 

wordt het percentage verwijderd.  

 

02.10 Personeel/Materieel toevoegen vanuit de standaard lijst 

Bij het aanmaken van een nieuw project worden eenmalig alle personeel- en materieelregels uit de 

bedrijfsinstellingen overgenomen.  

Als er later nieuwe regels aan de bedrijfsinstellingen worden toegevoegd, dan was het niet mogelijk om 

deze geautomatiseerd over te nemen in een al bestaand project. Daar is in deze versie verbetering in 

gekomen.  

Wanneer bij de projectinstellingen het personeel/materieel venster wordt opgeroepen, dan is rechtsboven 

in het scherm nu een knop “Selecteer uit standaard” aanwezig, waarmee een of meer regels uit de 

bedrijfsinstellingen overgenomen kunnen worden. 
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03 Opgeloste bugs 

03.01 Het kopiëren van een project werd niet goed gelogd 

Alle wijzigingen in GwwBesteksAdministratie worden gelogd, maar de actie van het kopiëren van een 

project werd niet goed gelogd. Uit de tekst in het logboek viel niet op te maken van welk origineel de kopie 

was gemaakt. Dit is in deze versie verbeterd. 

 

03.02 Weekstaat en Termijnstaat van een DeelOpdracht met digitale goedkeuring drukte de goedkeuring 

niet af in de header van het rapport 

Bij digitale goedkeuring wordt in de header van de rapporten Weekstaat en Termijnstaat altijd de naam + 

datum afgedrukt van de persoon die de week/termijn gereed heeft gemeld en van de persoon die de 

week/termijn heeft goedgekeurd. Bij het afdrukken van dit rapport voor een DeelOpdracht werd echter de 

naam + datum van de persoon die de goedkeuring had gedaan niet afgedrukt. 

 

03.03 Een RaamOvereenkomst zonder DeelOpdrachten kent geen Staat van Afrekening en 

Eindafrekening 

Als een RaamOvereenkomst geen DeelOpdrachten heeft en er dus direct productie wordt geboekt op de 

RaamOvereenkomst zelf, dan is bij de rapportage geen Staat van Afrekening meer te zien en ook geen 

Eindafrekening. Alleen de Week en Termijnstaat dienen dan als afrekening, omdat er helemaal geen meer 

en minder werk valt af te rekenen. Alleen datgene wat is geproduceerd, wordt ook afgerekend. 

 

03.04 Voettekst werd nog steeds afgedrukt bij een Termijnstaat als de ondertekeningspagina niet wordt 

afgedrukt 

Het afdrukken van de ondertekeningspagina kan worden onderdrukt. Als dat wordt gedaan, dan hoeft ook 

de voettekst voor de parafering niet meer afgedrukt worden. Bij de Termijnstaat werd op de laatste twee 

pagina’s deze voettekst echter nog steeds afgedrukt.  

 

03.05 Als in de mobiele App een foto wordt verwijderd, dan lukt het synchroniseren niet meer 

Wanneer in de mobiele app een foto aan een dagboek wordt toegevoegd en weer wordt verwijderd 

voordat er wordt gesynchroniseerd, dan zal het synchroniseren een foutmelding opleveren. Om dit 

probleem op te lossen moet de gebruiker zelf een nieuwe versie van de mobiele app op de 

smartphone/tablet installeren. 

 

03.06 Als de data van de mobiele App wordt gesynchroniseerd, dan werd niet gecontroleerd of de week 

misschien al gesloten was 

De mobiele app werkt offline. Dit betekent dat wanneer de data van de app wordt gesynchroniseerd, in de 

tussentijd, dat in de webapplicatie een week of termijn inmiddels door iemand anders kan zijn gesloten. Bij 

het synchroniseren van de data werd hier niet op gecontroleerd en werd de data geaccepteerd alsof de 

week nog open was. Dit is nu verbeterd. 

 


