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1 KRAAN Software versies 

Let op: Voor de meest recente buildnummers en help-updates verwijzen wij naar onze website. 

Programma/Module Versie Build Build datum 

Borland Database Engine (BDE) 5.2.0.2 
 

08-06-2017 

Basiscodebestand (pagina 28) 1.5 506 09-10-2018 

Begroot en Bewerk (pagina 7) 1.5 516 17-04-2019 

Bouw Plus (pagina 11) 1.5 515 19-03-2019 

Bouwdeelbestand (pagina 27) 1.5 502 10-12-2015 

Burgerwerk (pagina 15) 1.5 530 13-05-2019 

Facturering (pagina 29) 1.5 526 20-08-2018 

Financieel (pagina 34) 1.5 543 25-03-2019 

Inkoop (pagina 46) 1.5 506 27-02-2019 

Kopersbeheer (pagina 48) 1.5 514 13-12-2018 

Management Rapportages (pagina 51) 1.5 503 23-03-2018 

NCalc (pagina 52) 1.5 510 03-04-2017 

Productiemiddelen (pagina 64) 1.5 505 27-09-2018 

Project Acquisitie Systeem (pagina 53) 1.5 503 11-03-2016 

Project Beheer Systeem (pagina 60) 1.5 514 11-03-2019 

Projectbewaking (pagina 54) 1.5 522 12-03-2019 

Sidebar (pagina 65) 1.5 525 17-12-2018 

Relatiebeheer (pagina 72) 1.5 502 10-12-2015 

Systeembeveiliging (pagina 73) 1.5 504 27-08-2018 

Systematisch Onderhoud (pagina 74) 1.5 506 05-12-2018 

Werkbegroting (pagina 76) 1.5 505 07-01-2019 

Help (pagina 6) 1.5 
 

10-06-2016 
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2 Algemene wijzigingen en uitbreidingen versie 1.5 

 

Build 50x vanaf d.d. 25-03-2019 

 Zie het document Elf-proef (.\PDF\KRAAN versie 1.5 (Elf-proef).pdf).  

 

Build 50x vanaf d.d. 13-07-2016 

 De installatiebeperking met betrekking tot de module Systematisch Onderhoud is 

opgeheven. 

 

 

Build 50x vanaf d.d. 10-12-2015 

 Maakt u gebruik van de module Systematisch Onderhoud, installeert u versie 1.5 

dan niet! Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met de KRAAN helpdesk. 

 

 Voor Kraan modules waarin gebruik gemaakt kan worden van projectmappen geldt: 

het aantal beschikbare posities is vergroot van 8 naar 15. Aanleiding tot deze 

wijziging is het gebruik van objectcodes groter dan 8 posities op basis waarvan 

objectmappen worden aangemaakt. 

 

 

Build 500 

 Maakt u gebruik van de module Systematisch Onderhoud, installeert u versie 1.5 

dan niet! Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met de KRAAN helpdesk. 

 

 Vanaf versie 1.4 is het mogelijk in een netwerkomgeving de werkstations te voorzien 

van lokaal geïnstalleerde KRAAN applicaties. Vanaf versie 1.5 is deze functionaliteit 

uitgebreid. Zie het document SyncKraan (.\PDF\SyncKraan.pdf). 

 

 

 

.PDFKRAAN%20versie%201.5%20(Elf-proef).pdf
.PDFSyncKraan.pdf
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3 HELP Update 1.5 

 

Aanpassingen tot 04-10-2017 

 Helpbestanden herzien en bijgewerkt.  

 

Aanpassingen tot 27-10-2016 

 Helpbestanden aangevuld.  

 

Aanpassingen tot 10-06-2016 

 Helpbestanden herzien en bijgewerkt.  

 

Aanpassingen tot 18-05-2016 

 Helpbestanden herzien en bijgewerkt.  

 

Aanpassingen tot 01-05-2016 

 Helpbestanden herzien en bijgewerkt.  

 

Aanpassingen tot 10-12-2015 

 Helpbestanden herzien en bijgewerkt.  

 

Aanpassingen tot 01-04-2015 

 Helpbestanden bijgewerkt.  
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4 BEGROOT EN BEWERK Update 1.5 

 

Build 516 (17-04-2019) 

 Het instellen van een gecombineerde variabele sortering op bijvoorbeeld 

Calculatiecode, Bestekhoofdstuk en Bestekparagraaf veroorzaakte een foutmelding. 

Dit is opgelost. 

 

 

Build 515 (19-03-2019) 

 Aan het venster Afdrukdefinitie voor het afdrukken van begrotingen is op de tab 

Opmaak de instelling Paginatelling toegevoegd (kader Kop- en voetteksten). Deze 

instelling is per afdrukdefinitie te activeren. Indien Paginatelling actief is, wordt naast 

het paginanummer ook het totaal aantal pagina’s van de afdruk weergegeven 

(formaat ‘Pagina <n> van <m>’). 

 

 

Build 514 (18-01-2019) 

 Tijdens het kopiëren van een deelbegroting met Excelkoppelingen werden de 

Excellabels van de bron-deelbegrotingsregels ten onrechte gekoppeld aan de 

doel-deelbegrotingsregels en omgekeerd. Dit is opgelost. 

 

 

Build 513 (11-12-2018) 

 Het wisselen van deelbegroting binnen een begroting met veel detailregels wordt als 

traag ervaren indien toegangsregels in het begrotingsregelpaneel worden 

weergegeven. Dit is geoptimaliseerd.  

 

 

Build 512 

 Indien de licentie ‘Uittrekblad-Excel’ is geïnstalleerd, kan binnen de KRAAN calculatie 

programmatuur Begroot & Bewerk en Bouw Plus voor het uittrekken van 

hoeveelheden gebruik worden gemaakt van Excelbladen. Hierbij bleek dat het 

ontkoppelen van begrotingsregels en het verwijderen van begrotingsregels met 

Excelkoppelingen als traag werd ervaren. Dit is aanzienlijk versneld. 

 

 

Build 511 
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 Het verdwijnen van toegangsregels in het begrotingsregelpaneel van een 

deelbegroting na het kopiëren van begrotingsregels uit een andere deelbegroting of 

detailbegroting, deed zich voor indien de eerste positie van de code van de 

doel-deelbegroting gevuld was met een minteken. Dit is gecorrigeerd. 

 

 In bepaalde situaties was het exporteren en importeren van begrotingen en 

bestanden niet mogelijk. Deze functie is nu weer beschikbaar door het aanpassen van 

de zoekmethode naar de laatst gebruikte export- c.q. import-map. Van het zoeken 

wordt melding gemaakt. 

 

 

 Het weergeven van totalen m.b.v. de rechtermuiskeuze of de toets combinatie 

‘ALT+T’ op onder andere de kolom omschrijving, indien hierop de variabele sortering 

is ingesteld, is weer mogelijk. 

 

 

Build 510 

 Het niet kunnen exporteren van begrotingen, waarbij de DynaZIP melding 'Nothing to 

do!' wordt weergegeven, is opgelost. Het probleem werd veroorzaakt door spaties in 

de 'windows gebruikersnaam'. 

 

 

Build 509 

 Zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur (3) .\PDF\KRAAN 

Calculatieprogrammatuur (3).pdf voor een beschrijving van de wijzigingen en 

uitbreidingen. 

 

 Het in selecteermodus gebruik maken van de rechtermuismenukeuzes 'kopiëren' en 

'plakken einde' binnen het detailregelpaneel is gecorrigeerd voor wat betreft het 

gekopieerde aantal regels. 

 

 

Build 508 

 Zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur (2) (.\PDF\KRAAN 

Calculatieprogrammatuur (2).pdf) voor een beschrijving van de wijzigingen en 

uitbreidingen. 

 

 

Build 507 

 Begrotingsregels zonder hoeveelheid en prijs per eenheid (zgn. ‘commentaarregels’) 

worden weer meegenomen in het CUF-exportbestand (Calculatie Uitwissel Formaat). 

 

 

Build 506 

.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur%20(3).pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur%20(3).pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur%20(2).pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur%20(2).pdf
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 Tijdens het kopiëren van deelbegrotingen werd de foutmelding 'Eigenschap 

Calculation van klasse Application kan niet worden ingesteld' weergegeven. Dit is 

opgelost.  

 

 

Build 505 

 De vernieuwde huisstijl van Kraan is nu ook doorgevoerd in Begroot en Bewerk.  

 Scherminstellingen met betrekking tot het toegangsscherm worden weer opgeslagen 

bij het afsluiten van het programma en bij het vastleggen van schermdefinities. 

 

 Het activeren van een deelbegrotingstab liep niet gelijk met de werkelijk 

geselecteerde tab. Hoe meer naar rechts hoe groter het verschil. Dit is opgelost.  

 

 Door het op een toegangsregel invullen van een zeer kleine hoeveelheid (0,0001) in 

combinatie met een relatief klein aantal uren (15,000), wordt een norm gegenereerd 

die buiten het toegestane bereik van -100000 en +100000 valt. Dit is opgelost. 

 

 Het kopiëren van deelbegrotingen met veel Excelkoppelingen is versneld.  

 

Build 504 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 503 

 Indien in een begroting met veel detailregels een regel werd ingevoegd, waarbij de 

cursor op een toegangsregel stond, kon dit veel tijd in beslag nemen. Dit is opgelost. 

 

 Bij gebruik van de Tab-toets worden van een begrotingsregel de niet-muteerbare 

kolommen weer overgeslagen. Dit betreft ondermeer de kolommen 'Onvolledige 

begrotingsregel (?)', 'Ppe' en 'Totaal'. 

 

 

Build 502 

 Tijdens het uitsplitsen van een begroting blijft de inhoud van de uittrekstaat nu ook 

bewaard voor begrotingsregels waarvan de velden voor de diverse kostensoorten 

leeg zijn. 

 

 

 

Build 501 

 De hoofdregels worden weer meegenomen in het CUF exportbestand van het 

formaat 4.003. 

 

 

Build 500 
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 Zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur .\PDF\KRAAN 

Calculatieprogrammatuur.pdf voor een beschrijving van de wijzigingen en 

uitbreidingen. 

 

 

 

.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
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5 BOUW PLUS Update 1.5 

 

Build 515 (19-03-2019) 

 Aan het venster Afdrukdefinitie voor het afdrukken van begrotingen is op de tab 

Opmaak de instelling Paginatelling toegevoegd (kader Kop- en voetteksten). Deze 

instelling is per afdrukdefinitie te activeren. Indien Paginatelling actief is, wordt naast 

het paginanummer ook het totaal aantal pagina’s van de afdruk weergegeven 

(formaat ‘Pagina <n> van <m>’). 

 

 

Build 514 (18-01-2019) 

 Tijdens het kopiëren van een deelbegroting met Excelkoppelingen werden de 

Excellabels van de bron-deelbegrotingsregels ten onrechte gekoppeld aan de 

doel-deelbegrotingsregels en omgekeerd. Dit is opgelost. 

 

 

Build 513 (11-12-2018) 

 Binnen het deelbegrotingspaneel van een meer- en minderwerkbegroting kan de 

kolom ‘Definitief’ zichtbaar worden gemaakt. In deze kolom wordt voor een meer- en 

minderwerkpunt weergegeven hoe vaak het betreffende punt definitief gekozen is bij 

de verschillende bouwnummers. Vanaf deze build geldt dit ook voor definitief 

gekozen KAO meer- en minderwerk. 

 

 Het in Kopersbeheer met meer dan één gebruiker kunnen openen van een meer- en 

minderwerkbegroting was ten onrechte niet meer mogelijk. Dit is gecorrigeerd. 

 

 

 

Build 512 

 Na het in de werkbegroting verwijderen van het document waaronder in 

Kopersbeheer vervallen meer- en minderwerk is klaargezet en in de werkbegroting is 

ingelezen, was het niet meer mogelijk dit vervallen meer- en minderwerk opnieuw 

klaar te zetten. Dit is aangepast. 

 

 

Build 511 

 De marge van vervallen meer- en minderwerk werd voor de werkbegroting niet juist 

berekend. Dit is gecorrigeerd. 

 

 

Build 510 
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 Indien de licentie ‘Uittrekblad-Excel’ is geïnstalleerd, kan binnen de KRAAN calculatie 

programmatuur Begroot & Bewerk en Bouw Plus voor het uittrekken van 

hoeveelheden gebruik worden gemaakt van Excelbladen. Hierbij bleek dat het 

ontkoppelen van begrotingsregels en het verwijderen van begrotingsregels met 

Excelkoppelingen als traag werd ervaren. Dit is aanzienlijk versneld. 

 

 

Build 509 

 In bepaalde situaties was het exporteren en importeren van begrotingen en 

bestanden niet mogelijk. Deze functie is nu weer beschikbaar door het aanpassen van 

de zoekmethode naar de laatst gebruikte export- c.q. import-map. Van het zoeken 

wordt melding gemaakt. 

 

 

 

Build 508 

 Meer- en minderwerkpunten worden eerder vrijgegeven. Hiermee is het ten onrechte 

'in gebruik' houden van deelbegrotingen in een meer- en minderwerkbegroting 

ondervangen. 

 

 

Build 507 

 Zowel binnen de Cumulatieve begroting als binnen het Renovatie portaal (tijdens de 

Opname) kunnen kenmerken per Object-Deelbegroting worden vastgelegd. 

In het Basicodebestand zijn per Object-Deelbegroting hiervoor 3 Spare-velden 

beschikbaar, welke bijvoorbeeld als volgt kunnen worden gebruikt: 

- Spare 1: voor wiens rekening de betreffende deelbegrotingen worden uitgevoerd: 

Huurder, Opdrachtgever etc. 

- Spare 2: door welke onderaannemer de deelbegroting uitgevoerd: Stukadoor, 

Elektricien, Loodgieter etc. 

 

 Binnen de cumulatieve begroting is het veld Opname weer te muteren.  

 Zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur (3) .\PDF\KRAAN 

Calculatieprogrammatuur (3).pdf voor een beschrijving van de wijzigingen en 

uitbreidingen. 

 

 

Build 506 

 Zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur (2) (.\PDF\KRAAN 

Calculatieprogrammatuur (2).pdf) voor een beschrijving van de wijzigingen en 

uitbreidingen. 

 

 

Build 505 

.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur%20(3).pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur%20(3).pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur%20(2).pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur%20(2).pdf
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 Voor afdrukken binnen KRAAN Renovatie Portaal wordt gebruik gemaakt van 

rapporten welke zijn gedefinieerd in de module KRAAN Management Rapportages. 

 In de module KRAAN Bouw Plus worden deze rapporten via Backstage view > 

Instellingen toegevoegd aan het tabblad Rapporten. 

- Welk rapport voor welke gebruikers binnen het KRAAN Renovatie Portaal 

beschikbaar zijn en welke handtekening(en) op het rapport geplaatst kunnen 

worden, wordt in de eigenschappen van het betreffende rapport vastgelegd. Door 

gebruik te maken van de knop Eigenschappen kunnen 'handtekeningen' en 

'rollen' worden geselecteerd. 

 Binnen het KRAAN Renovatie Portaal kunnen tijdens de opname 'Opmerkingen' over 

het 'object' en 'Opleveringspunten' voor het geselecteerde object in memo's worden 

vastgelegd. Naast het kunnen afdrukken van de inhoud van beide memo's, wordt de 

inhoud van deze memo's ook weergegeven op het tabblad Project van het 

betreffende Object binnen de cumulatieve begroting in Bouw Plus. 

 

 

Build 504 

 Het bijwerken van analyseregels vanuit het productiemiddelenbestand werd niet altijd 

voor alle bij te werken regels uitgevoerd. Dit is opgelost. 

 

 

 

Build 503 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 502 

 Er is een nieuwe tussentabel ontwikkeld ten behoeve van het kunnen afdrukken 

vanuit een cumulatieve begroting. Zie Instellingen > Rapporten > kolom 

Resultaattabel. 

 

 In de eerste tussentabel (Instellingen < Rapporten) worden nu ook deelbegrotingen 

zonder prijs in de analysregels meegenomen. 

 

 In het scherm 'Kopiëren uit bouwdeelbegroting' werd bij het wisselen van sortering 

de inhoud van het toegangsscherm niet altijd aangepast. Dit is opgelost. 

 

 Bij gebruik van MS Office versie 2007 of hoger zijn nu ook direct na het starten van 

Bouw Plus uittrekstaten met het formaat .xls om te zetten naar formaat .xlsm (zie de 

eigenschappen van een begroting). 
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 Wanneer objecten via een Type-begroting gekoppeld worden aan een cumulatieve 

bouwdeelbegroting (Renovatie), worden hiervoor in PBS objectmappen aangemaakt. 

Echter, het aantal beschikbare posities voor de code van de objectmap in PBS was 8 

en het aantal beschikbare posities voor de objectcode was 15. Dit had tot gevolg dat 

de via mobiele opname aangemaakte documenten niet zichtbaar waren in PBS indien 

de objectcode groter was dan 8 posities. Vanaf nu is dit ondervangen door het 

maximale aantal posities voor de mapcode van objecten gelijk te maken aan het 

maximale aantal posities voor de objectcode. 

 

 

Build 501 

 Binnen de cumulatieve begroting, op de tab 'Deelbegroting-object matrix' werd de 

actieve deelbegrotingsregel niet in een andere kleur weergegeven. Dit is hersteld. 

 

 

Build 500 

 Zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur .\PDF\KRAAN 

Calculatieprogrammatuur.pdf voor een beschrijving van de wijzigingen en 

uitbreidingen. 

 

 

 

.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
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6 BURGERWERK Update 1.5 

 

Build 530 (13-05-2019) 

 Technische aanpassing in de SALES koppeling.  

 

Build 529 (30-04-2019) 

 Aanpassingen in de SALES koppeling.  

 

Build 528 (23-04-2019) 

 Algemene update.  

 

Build 527 (26-02-2019) 

 Het slepen van documenten in de opdrachtmap is hersteld en het openen van 

documenten in deze map is versneld. 

 

 

 

Build 526 (20-02-2019) 

 Bij scrollen door opdrachten of annuleren van een opdracht konden lacunes in de 

opdrachtnummering ontstaan. Dit is opgelost. 

 

 Wanneer de factuurhoeveelheid, prijs of bedrag werden gewijzigd in een kostenregel 

afkomstig uit Financieel, werden de hoeveelheid en bedragen in het 

kostenregelgedeelte leeg gemaakt. Dit resulteerde in een totaal nettobedrag van 0 in 

de kostenregel. Dit is opgelost. 

 

 

Build 525 (12-12-2018) 
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 Betreft fysieke documenten en KRAAN documenten op de tab Documenten van een 

Burgerwerkopdracht: 

- Tijdens het met ‘drag en drop’ slepen van fysieke documenten naar de tab 

Documenten van een Burgerwerkopdracht wordt geen bevestiging meer 

gevraagd. 

- Het verwijderen van fysieke documenten (bijvoorbeeld: Word-, Excel- en 

pdf-bestanden) was niet meer mogelijk. Dit is hersteld. 

- Tijdens het verwijderen van KRAAN documenten (bijvoorbeeld: begrotingen en 

bestanden) wordt aangegeven dat dit alleen via de bijbehorende Kraan module of 

via de Kraan module PBS kan worden uitgevoerd.  

 

 

 

Build 524 

 Er volgt nu een melding indien een combinatiefactuur wordt aangemaakt en er zijn 

voor een in de selectie aanwezige opdracht toeslagen aanwezig. 

 

 Binnen het paneel kostenregels van een opdracht is van een werknemer nu de 

roepnaam als personeelsvoornaam weer te geven, via ‘Weergave kolommen’ (met 

rechtermuisknop klikken in een kolomkop). Ook aan het selectiescherm van een 

werknemer dat wordt weergegeven door te zoomen in het veld personeelscode, is de 

kolom personeelsvoornaam toegevoegd. 

 

 Binnen het paneel kostenregels van een opdracht kan in het veld Factuurtekstcode 

van een regel worden gezoomd voor het selecteren van een verzamelcode. De 

inhoud van dit selectiescherm is vanaf deze build standaard gesorteerd op 

verzamelcode. In voorgaande builds werd hiervoor de invoervolgorde aangehouden. 

 

 De ‘drag and drop’-functie is beschikbaar voor het verslepen van Outlook e-mails 

inclusief bijlagen en het verslepen van enkel Outlook bijlagen naar een map op de tab 

Documenten van een burgerwerkopdracht.  

 

 

 In de situatie dat binnen de KRAAN Sidebar van een melding een 

burgerwerkopdracht wordt gemaakt (knop Melding wordt opdracht) en direct daarna 

wordt binnen KRAAN Burgerwerk de opdracht bijgewerkt vanuit de melding (knop 

Bijwerken vanuit Melding) werd niet de juiste koppeling tussen de opdracht en de 

melding gelegd voor het opzoeken van de gegevens van de melding. Dit is opgelost.  

 

 Binnen het hoofdscherm Opdrachten is het nu mogelijk van gemarkeerde opdrachten 

(selecteermodus) of van de actieve opdracht het stadium te wijzigen via het 

rechtermuismenu. Dit heeft als voordeel dat opdrachten niet behoeven te worden 

geopend om het stadium te kunnen muteren. Van geselecteerde opdrachten die 

aangemaakt zijn in het SALES portaal wordt het stadium niet gewijzigd. 
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 Indien van een schemaregel de vink Gereed wordt aangezet, worden de velden 

Hoevhd. Dzp en Bedrag Dzp gevuld. In tegenstelling tot in voorgaande builds worden 

deze velden leeggemaakt na het uitzetten van deze vink. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat nog niet gereed zijnde schemaregels ten onrechte worden 

meegenomen op de factuur.  

 

 Voor het verwijderen van een werkbon met bijbehorende kostenregels wordt nu een 

bevestiging van de gebruiker gevraagd. 

 

 Het veld Stadium van een burgerwerkopdracht kan als verplicht invoerveld worden 

ingesteld (Backstage view > Instellingen > Tabblad Verplichte invoervelden > Kader 

Opdrachtgegevens > selectievakje Stadium). Indien gebruik wordt gemaakt van de 

module Intake voor het registreren van meldingen op basis waarvan 

burgerwerkopdrachten worden aangemaakt, wordt geadviseerd hier het standaard te 

gebruiken Stadium vast te leggen op het tabblad Intake van de instellingen. 

 

 Op de schermen ‘Burgerwerk: Opdrachten’ en ‘Burgerwerk: Werkbonnen’ kunnen nu 

ook de kolommen Urgentie, Urgentie omschrijving, Stadium en Stadium omschrijving 

worden weergegeven en er kan op deze kolommen worden gegroepeerd. 

Naast de inhoud van beide schermen inclusief de genoemde kolommen, kunnen op 

deze kolommen ook breekpuntregels met omschrijvingen worden afgedrukt. 

Tevens zijn voor de afdruk van ‘Blanco opdrachtbonnen’ de code en omschrijving van 

stadium en urgentie beschikbaar. 

 

 

 Na het definitief maken van een creditfactuur is de status van toeslagregels van de 

opdracht nu muteerbaar. 

 

 Het vinkje Uitgefactureerd op de schemaopdracht is na het definitief maken van de 

schemafactuur nu uit te zetten, zodat extra schemaregels aan de opdracht kunnen 

worden toegevoegd. 

 

 Bij het aanmaken van opdrachten in Burgerwerk is het selecteren van een gereed 

project nu niet meer mogelijk. 

 

 Met te definiëren afdrukken op de tab Kostenregels van een opdracht is nu naast de 

memo van de kostenregel ook de memo van de werkbon af te drukken. Binnen een 

afdrukdefinitie met beide memo’s wordt de ene memo onder de regel en de andere 

memo in een kolom afgedrukt. 

 

 Wijzigingen van dossierregels worden nu bij afsluiten van het venster automatisch 

opgeslagen. In voorgaande builds werden mutaties opgeslagen door gebruik te 

maken van de gelijknamige knop. 

 

 Binnen Opdrachten is de knop Afhandelen werkbonnen toegevoegd.  

Indien een relatie (onderaannemer) bij de werkbon is ingevuld en de inkoop is 

doorgeboekt met een bedrag, wordt de werkbon middels een vinkje Gereed gemeld. 
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 Als een productiemiddelenregel als kostenregel wordt toegevoegd aan een werkbon 

en de Verkoopprijs van deze regel is nul (0,00) wordt het veld ‘Bruto pehd’ in de 

kostenregel gevuld met een prijs gelijk aan nul (0,00). Deze ‘Bruto prijs per eenheid’ 

wordt ook automatisch overgenomen in het veld ‘Fact. prijs’. Om in deze situatie te 

voorkomen dat een reeds ingevulde ‘Factuur prijs’ wordt overschreven door de ‘Bruto 

prijs per eenheid’ van nul, wordt de ingevulde ‘Factuur prijs’ overgenomen in het veld 

‘Bruto prijs per eenheid’. 

 

 Per onderhoudsrol wordt nu weer een extra werkbon aangemaakt, als een melding 

opdracht wordt. 

 

 Als in Burgerwerk de module Opdrachten nog niet was benaderd, werd bij het 

openen van afdrukdefinities voor ‘Blanco Opdrachtbonnen’ de melding "Field 

‘Omschryvng’ not found" weergegeven. Dit is gecorrigeerd. De betreffende 

afdrukdefinities zijn te onderhouden via de menukeuze Definities in de backstage 

view. 

 

 Op het tabblad Invoerbasis van de keuze Instellingen (in de backstage view) kan 

worden ingesteld (bedrijfsniveau) op welke wijze binnen Burgerwerk dient te worden 

omgegaan met het al dan niet overnemen van wijzigingen in de opdrachtmemo naar 

de memo van de bijbehorende werkbon(nen). Er kan worden gekozen voor: 

- ‘Altijd overschrijven’ van de memo van de werkbon(nen) door de gewijzigde 

memo van de opdracht. 

- ‘Vraag stellen’, waarbij gelegenheid wordt gegeven te kiezen voor het al dan niet 

overschrijven van de memo van de werkbon(nen) door de gewijzigde memo van 

de opdracht. 

- ‘Nooit overschrijven’. Hierdoor wordt een gewijzigde memo van de opdracht 

nooit overgenomen naar de memo van de werkbon(nen). 

 

Na wijziging van de gegevens van een bestaande opdracht, wordt door het 

programma gevraagd of deze wijzigingen ook dienen te worden overgenomen 

naar de werkbon(nen).  

- Indien deze vraag met ‘Nee’ wordt beantwoord, wordt geen enkele wijziging 

binnen de opdracht overgenomen naar de werkbon(nen). Dus ook niet een 

gewijzigde opdrachtmemo. 

- Indien deze vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord is het afhankelijk van de hierboven 

beschreven instelling of, en op welke wijze, een gewijzigde opdrachtmemo wordt 

overgenomen naar de memo van de werkbon(nen). 

 

 Binnen het hoofdscherm Opdrachten is het mogelijk opdrachten met de status ‘Geen 

openstaand’ of ‘Gefactureerd’ gereed te melden via de rechtermuiskeuze ‘Opdracht 

gereed’. Dit kan worden uitgevoerd voor gemarkeerde opdrachten (selecteermodus) 

of voor de actieve opdracht. Na gebruik van deze keuze wordt gelegenheid gegeven 

de ‘Datum gereed’ op te geven. Als standaard wordt de te muteren ‘datum van 

vandaag’ hiervoor aangehouden. 
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Build 523 

 Update in verband met mobiele werkbon.  

 

Build 522 

 Afdrukken via de opdracht met meer dan 1500 opdrachten in de telling werkt weer 

correct met gebruik van filters in het onderscherm. 

 

 

Build 521 

 Koppeling met Centric software gerealiseerd.  

 

Build 520 

 Wijziging i.v.m. KOVRA.  

 

Build 519 

 Financieel doorboeken naar Burgerwerk werkt nu weer correct.  

 

Build 518 

 Bij memoriaalboekingen worden bedragen nu weer overgenomen in de kostenregel 

in Burgerwerk. 

 

 

Build 517 

 SALES koppeling met externe systemen MainPlus en Mareon gerealiseerd.  

 

Build 516 

 Naast de SALES koppeling met NCCW is deze koppeling nu ook mogelijk met Itris.  

 Het ten onrechte overnemen van de startdatum van een opdracht bij gebruik van het 

planbord van Viadata naar de startdatum binnen de bijbehorende melding, is 

ondervangen. 

 

 De ‘ambigu’ melding in een DB2-omgeving tijdens het ‘Bijwerken vanuit Melding’ van 

een Opdracht is opgelost. 
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 Het kunnen kopieren en plakken van de inhoud van het 'read only' weergegeven veld 

Extern nummer op de Tab Opdracht is hersteld. 

 

 

Build 515 

 Wijziging i.v.m. KOVRA.  

 

Build 514 

 Bij het openen van batches wordt nu gecontroleerd of alle financiële regels ook in 

Burgerwerk aanwezig zijn. 

 

 Bij het afdrukken van een totaaloverzicht vanaf de tab Totalen wordt nu de juiste 

bijbehorende omschrijving getoond. 

 

 Op de mandagenstaat zijn extra velden met werknemersgegevens toegevoegd.  

 

Build 513 

 De koppeling tussen Financieel en Burgerwerk is verbeterd.  

 

Build 512 

 Van een Burgerwerkopdracht, aangemaakt op basis van een dispatchmelding, is het 

veld Extern nummer nu te muteren. 

 

 Het bijwerken van een Burgerwerkopdracht vanuit de bijbehorende melding met de 

gelijknamige knop op de tab Start functioneert nu correct. 

 

 

Build 511 
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 Indien gebruik wordt gemaakt van sjabloonprojecten voor het aanmaken van nieuwe 

projecten en tijdens het toevoegen van een nieuw project voor de instelling ‘Zowel de 

mapcode als de mapomschrijving’ wordt gekozen ten aanzien van het aanmaken van 

fysieke mappen, worden de ingestelde sjabloonprojecten gecontroleerd op 

aanwezigheid van vreemde tekens ‘\ / : * ? "< > |’ in de mapomschrijving(en). Op deze 

wijze wordt voorkomen dat het aanmaken van fysieke mappen mislukt. (zie ook onder 

Project Beheer Systeem Build 507). 

 Indien gebruik wordt gemaakt van opdrachtmappen kan op de tab Documenten van 

de opdracht gebruik worden gemaakt van de Word-samenvoegfunctie voor het 

aanmaken van een Uitgaande correspondentie, vergelijkbaar met deze functie in PBS: 

- Samenvoegdocumenten die als sjabloon dienst doen zijn te definiëren en te 

beheren via de keuze ‘Standaard Word documenten’ in de Backstage view. 

- Na starten van Samenvoegen op de tab Documenten van een opdracht,  wordt 

het scherm ‘Uitgaande correspondentie’ geopend: 

- ‘Selecteren ontvangstrelaties’: op het relatiescherm worden via het keuzerondje 

‘Opdracht relaties’ de relaties van de betreffende opdracht getoond. 

- Het samengevoegde document wordt in de weergegeven map opgeslagen 

(kader Correspondentie informatie). Het betreffende veld wordt automatisch 

gevuld met de map waarop de cursor staat bij het activeren van Samenvoegen. 

- In tegenstelling tot PBS is binnen Burgerwerk het vullen van de in het 

samenvoegdocument opgenomen Opdracht-samenvoegvelden niet afhankelijk 

van het actief zijn van het keuzerondje bij Opdracht (kader Correspondentie 

informatie). Deze velden worden ook gevuld indien het keuzerondje bij Project 

actief is. 

 

 

Build 510 

 Zie build 509. De viewer voor het raadplegen van digitale facturen is aangepast.  

 

Build 509 

 Voor het raadplegen van digitale facturen wordt nu in plaats van Adobe reader een 

andere viewer gebruikt. 

 

 

Build 508 

 Definitieve versie voor de ondersteuning van KOVRA.  

 Bij het opslaan van mutaties voor een persoonsrelatie op de tab Factuur (basis) werd 

een foutmelding weergegeven. Dit is opgelost. 

 

 

Build 507 
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 De laatste wijzigingen van KOVRA worden ondersteund.  

 In een Burgerwerkopdracht is de knop voor het selecteren van een contactpersoon 

van de opdrachtgever weer beschikbaar. 

 

 Het aantal posities voor adresgegevens in de detailbalk is vergroot.  

 Filter (uitgebreid) op de hoofdschermen. 

- Om te voorkomen dat tijdens het invullen van het filter, het filteren al wordt 

gestart en hierdoor mogelijk tijd verloren gaat, wordt nu gelegenheid gegeven 

alle filtervoorwaarden op te geven en vervolgens het filter te activeren met de 

knop Uitvoeren. 

 Performance verbeteringen. 

- Hoofdscherm Opdrachten: 

- Het weergeven van kostenregels en het afdrukvoorbeeld van kostenregels op 

de tab Kostenregels van de Opdracht verticaal is versneld. 

- Hoofdscherm Werkbon met Opdracht: 

- Het uitgebreid filteren is versneld. 

- Het afdrukken en het genereren van een afdrukvoorbeeld is versneld. 

- Invoeren kostenregels: 

- Het weergeven van kostenregels na het opgeven van selectiecriteria is 

versneld. Dit geldt met name voor de combinatie ‘Personeelscode’ en ‘Datum 

levering’. 

 

 Werkbonmappen. 

- Als de licentieoptie Mobiele werkbon is geïnstalleerd en er wordt gebruik 

gemaakt van ‘standaard opdrachtmappen’, dan wordt per werkbon een 

werkbonmap aangemaakt welke gebruikt kan worden voor het opslaan van 

documenten. 

 

 

Build 506 

 De vernieuwde huisstijl van Kraan is nu ook doorgevoerd in Burgerwerk.  

 In de tab Opdracht van een burgerwerkopdracht wordt het veld 'Datum uitgevoerd' 

niet meer automatisch aangepast als een bijbehorende werkbon werd gewijzigd. 

 

 De werking van het filter in de overzichtschermen van projecten en opdrachten is 

gecorrigeerd. 

 

 Bij het muteren van regels in het basisbestand onder Algemeen > Werkzaamheden 

wordt bij het selecteren van mamocodes nu het productiemiddelenbestand geopend 

zoals opgegeven in Instellingen tab Basisgegevens. 

 

 Een gewijzigde indeling van het lint wordt nu correct opgeslagen bij het afsluiten.  
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 Als van een niet-Burgerwerkproject een Burgerwerkproject wordt gemaakt door het in 

de projecteigenschappen van een burgerwerkindicatie te voorzien, wordt dit project 

ook als werkbegrotingsproject beschouwd. Een in Burgerwerk aangemaakt nieuw 

project is ook direct een werkbegrotingsproject waarop financieel geboekt kan 

worden. 

 

 

 De keuzelijst voor het veld Stadium in de tab Opdracht van een burgerwerkopdracht 

wordt nu gesorteerd op code. Advies: neem deze code op als eerste positie van de 

stadiumomschrijving. 

 

 Bij het afdrukken van een opdrachtenoverzicht voor een selectie van opdrachten 

wordt nu de selectie correct afgedrukt. 

 

 Binnen Systeembeveiliging afgeschermde projecten worden niet meer in Burgerwerk 

getoond. 

 

 Het afdrukken van een blanco opdrachtbonnen in selectiemodus is versneld.  

 Het veld 'Oude bonnummer' op het tabblad Overig van burgerwerkopdrachten is 

beschikbaar gemaakt voor afdrukdefinities voor het afdrukken hiervan. 

 

 Het veld 'BOO code' is onder andere beschikbaar gemaakt voor afdrukdefinities voor 

het afdrukken van kostenregels. 

 

 Een ingevuld memo in kostenregels wordt nu weer aangegeven door middel van een 

icoontje in de kolom Memo. 

 

 Het invoeren van kostenregels is versneld.  

 De bij het aanmaken van nieuwe facturen verschijnende waarschuwing met 

betrekking tot nog niet gefiatteerde inkoopfacturen, is aangepast om onnodige 

meldingen te voorkomen. 

 

 

 Het veld 'Extern nummer' in de tab Opdracht van een nieuwe burgerwerkopdracht 

wordt niet langer gewist als het projectnummer wordt gewijzigd. 

 

 Bij het invoeren van schemaregels verschijnt niet langer de melding dat de 

aanneemsom wordt overschreden omdat nu gecontroleerd wordt op bedragen met 

twee decimalen. 

 

 Bij het kopiëren van een opdracht wordt het veld Mobiel (telefoonnummer) nu ook 

meegekopieerd. 

 

 

Build 505 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 504 

 Op de tab Documenten van een burgerwerkopdracht met opdrachtmappen worden 

nu ook de via andere modules in deze mappen geïmporteerde begrotingen 

weergegeven. 
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 Het afdrukken van de tab Totalen van een opdracht is versneld.  

 

Build 503 

Wijzigingen en uitbreidingen:  

Burgerwerk Opdracht:  

 De tab Opdracht is opnieuw ingedeeld: 

- In het kader Opdracht zijn o.a. de checkboxen Uitgevoerd en Gereed en de hierbij 

behorende datumvelden bij elkaar gezet. Dit geldt ook voor de checkboxen 

Factureren en Uitgefactureerd. 

- Het kader Memo is vergroot en naar rechts verplaatst. 

- De velden Complex, Extern nummer en BOO code zijn in het kader Algemeen 

geplaatst en worden aan de rechterkant weergegeven onder Memo. Dit geldt ook 

voor het nieuwe onderdeel ‘Opdracht bevat: Dossiers aantal’. 

- Van het kader met de soort Opdracht is de benaming Algemeen gewijzigd in 

Facturering. 

 Garantie opdracht factureerbaar: 

- Op de tab Opdracht kan van een Garantie opdracht worden aangegeven dat deze 

factureerbaar is (aanzetten van de betreffende checkbox). Deze opdracht wordt 

als Regie factureerd. 

 De checkbox Uitgevoerd op de tab Opdracht: 

- Indien deze checkbox op opdrachtniveau wordt aangezet, wordt de Datum 

uitgevoerd gevuld met de systeemdatum, waarbij op werkbonniveau alle 

werkbonnen op uitgevoerd worden gezet. 

- Indien op werkbonniveau alle werkbonnen op Uitgevoerd worden gezet, wordt op 

opdrachtniveau de checkbox Uitgevoerd aangezet, waarbij de Datum uitgevoerd 

met de systeemdatum wordt gevuld. 
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 Kostenregels opdracht: 

- Op de tab Kostenregels van een opdracht, op werkbonniveau, zijn de 

kolomnamen Uitvoerdatum en Uitvoertijd gewijzigd in respectievelijk Startdatum 

en Starttijd. 

 Startdatum opdracht: 

- Op de tab Opdracht wordt de Startdatum gevuld met de vroegste Startdatum van 

de werkbonnen op werkbonniveau. 

- Indien een opdracht wordt aangemaakt vanuit meldingen kan door de instelling 

‘Startdatum overnemen bij aanmaak opdracht vanuit melding’ (tab 

Basisgegevens), gekozen worden voor het al dan niet overnemen van de 

startdatum vanuit de melding.  

 Het weergeven van opdrachten en werkbonnen op de hoofdschermen en het 

invoeren van kostenregels is versneld.  

 Dossier voor een opdracht: 

- Voor een opdracht kunnen op de verticaal schermen zogenaamde dossiers 

worden aangemaakt. In een dossier worden o.a. afspraken en contactmomenten 

vastgelegd. 

- Indien de status van een opdracht wijzigt bij geautomatiseerde intake, wordt de 

toelichting op de statuswijziging als bericht verzonden en vastgelegd in een 

dossier van het type Reden. 

 Tab Logboek opdracht: 

- Toegevoegde c.q. gemuteerde dossiers worden op de tab Logboek van een 

opdracht weergegeven. 

- Indien gebruik wordt gemaakt van externe systemen ten behoeve van 

geautomatiseerde intake worden hier berichten weergegeven. Berichten van het 

formaat XML kunnen met de desbetreffende XML-knop worden gelezen. Binnen 

de instellingen kan op het tabblad Overzichtsschermen worden opgegeven om de 

hoeveel seconden er gecontroleerd moet worden op ongelezen berichten. 

 Tab Ongelezen op hoofdscherm opdrachten: 

- Via de keuze Markeren als ongelezen van het rechtermuismenu wordt de actieve 

opdracht als zodanig gekenmerkt en weergegeven op de tab Ongelezen. Via de 

keuze Markeren als gelezen van het rechtermuismenu wordt deze opdracht 

verwijderd van de tab Ongelezen. Ook door het openen van een ‘ongelezen’ 

opdracht wordt deze verwijderd van de tab Ongelezen. 

- Indien van meldingen opdrachten zijn aangemaakt en de status van de opdracht 

wijzigt in Annuleren, wordt deze opdracht weergegeven op de Tab Ongelezen. 

 Productiemiddelregels als schemaregels: 

- Productiemiddelenregels zijn als schemaregels toe te voegen door gebruik te 

maken van het op deze regels beschikbaar gestelde veld mamocode. 

 

 

Build 502 
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 Import van mobiele werkbongegevens is versneld.  

 

Build 501 

 Aanpassing met betrekking tot de import van mobiele werkbongegevens met behulp 

van ConnectIT. 

 

 

Build 500 

 In een schemaregel in een burgerwerkopdracht is het nu mogelijk Bedrag loonsom in 

te vullen. 

 

 Bij het boeken van kosten in de laatste week van het boekjaar wordt het 

weeknummer nu correct bepaald. 
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7 BOUWDEELBESTAND Update 1.5 

 

Build 502 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 501 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 500 

 Zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur .\PDF\KRAAN 

Calculatieprogrammatuur.pdf voor een beschrijving van de wijzigingen en 

uitbreidingen. 

 

 

 

.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
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8 BASISCODEBESTAND Update 1.5 

 

 

Build 506 

 In bepaalde situaties was het exporteren en importeren van begrotingen en 

bestanden niet mogelijk. Deze functie is nu weer beschikbaar door het aanpassen van 

de zoekmethode naar de laatst gebruikte export- c.q. import-map. Van het zoeken 

wordt melding gemaakt. 

 

 

 

Build 505 

 Sparevelden toegevoegd als voorbereiding op komende wijzigingen in het 

renovatieportaal. 

 

 

Build 504 

 Bij afsluiten van de module Basiscodebestand bleef in Windows het proces op de 

achtergrond actief. Dit is opgelost. 

 

 

Build 503 

 De vernieuwde huisstijl van Kraan is nu ook doorgevoerd in Basiscodebestand.  

 

Build 502 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 501 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 500 

 Zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur .\PDF\KRAAN 

Calculatieprogrammatuur.pdf voor een beschrijving van de wijzigingen en 

uitbreidingen. 

 

 

 

.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf


KRAAN versie 1.5 

Help Updates 

 

Kraan Bouwcomputing B.V. 29 

 

9 FACTURERING Update 1.5 

 

Build 526 

 Indien door een filter op wka-datum geen regels op de mandagenstaat terecht 

kwamen, bleef de afdruk van de factuur hangen. Dit is opgelost. 

 

 Het aanmaken van een creditfactuur van een verzamelfactuur gaf een foutmelding. 

Dit is opgelost. 

 

 

Build 525 

 Zie het document KRAAN Facturering versie 1.5 build 525 .\PDF\KRAAN Facturering 

versie 1.5 build 525.pdf voor een beschrijving van de aanpassingen met betrekking 

tot het opslaan van uitgaande Burgerwerk facturen. 

 

 

Build 524 

 Facturering om technische redenen opnieuw aangemaakt.  

 

Build 523 

 Koppeling met Centric software gerealiseerd.  

 

Build 522 

 Correctie op de in build 521 toegevoegde instelling voor standaardmap voor 

uitgaande facturen. 

 

 

Build 521 

 Bij de Instellingen is nu een standaardmap ten behoeve van uitgaande facturen in te 

stellen. 

 

 Het was niet altijd mogelijk een combinatiefactuur te maken door de wijze waarop 

rechten werden uitgelezen. Dit is opgelost. 

 

 

Build 520 

 In het elektronische bericht (GS1: XML) werd in bepaalde situaties de GLN van de 

leverancier aangehouden in plaats van die van de opdrachtgever c.q. debiteur. Dit is 

gecorrigeerd. 

 

.PDFKRAAN%20Facturering%20versie%201.5%20build%20525.pdf
.PDFKRAAN%20Facturering%20versie%201.5%20build%20525.pdf
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Build 519 

 Update i.v.m. wijzigingen in Burgerwerk en Sidebar.  

 De journaalomschrijving debiteur wordt weer vastgehouden na afdrukken van de 

factuur. 

 

 Afdrukinstellingen worden nu weer per systeem bewaard.  

 Het veld 'Factuur e-mailadres' is toegevoegd aan de tab Details van het detailscherm 

van de factuur, alsmede alsmede beschikbaar in de afdruklayouts. 

 

 

 

Build 518 

 Naast de SALES koppeling met NCCW is deze koppeling nu ook mogelijk met Itris.  

 Definitieve facturen kunnen naar SALES portalen worden verzonden. Het bijbehorende 

‘factuurbericht’ is zichtbaar in het logboek van de betreffende opdracht. 

 

 

Build 517 

 Het definitief maken van facturen is versneld.  

 

Build 516 

 In bepaalde gevallen werden niet alle velden op de factuur afgedrukt. Dit is hersteld.  

 

Build 515 

 In de datapipeline Opdracht zijn de velden Object, Object omschrijving en Object 

zoeknaam opgenomen. 

 

 Logo's, briefhoofden en voetteksten worden weer scherp weergegeven in 

PDF-facturen. 

 

 

Build 514 

 Wijzigingen in build 512 en 513 nu correct verwerkt in deze build.  

 

Build 513 

 Bij factuurexport (GS1 versie 4) wordt het veld Extern nummer in de opdracht nu 

overgenomen in de XML. 
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Build 512 

 Het G-rekeningnummer van de leverancier en het bedrag dat op de G-rekening 

gestort dient te worden, kunnen nu ook in de UBL-factuur worden vastgelegd. 

 Het gebruik van verlegde BTW wordt nu ondersteund. 

 

 

Build 511 

 Facturen van het formaat INSBOU004 kunnen nu worden geëxporteerd.  

 

Build 510 

 Ook al maakt Kraan Financieel geen deel uit van de in gebruik zijnde modules, kan nu 

via Kraan Facturering een debiteurengroep worden gekoppeld aan een relatie (Lint 

Beeld > Relatie > Factuurgegevens). 

 

 

 

Build 509 

 Het exporteren van facturen is weer mogelijk.  

 

Build 508 

 In Kopersbeheer gefactureerde termijnen van projectaanneemsommen werden in 

Facturering abusievelijk opgeteld bij te factureren aanneemsomtermijnen aan 

dezelfde relatie binnen hetzelfde project. Dit is opgelost. 

 

 

Build 507 

 De vernieuwde huisstijl van Kraan is nu ook doorgevoerd in Facturering.  

 Bij het afdrukken worden nu ook bij een selectie van facturen de juiste aantallen 

afgedrukt. 

 

 Bij het naar meerdere E-mailadressen exporteren van een factuur wordt deze nu naar 

alle adressen correct verzonden. 

 

 Datumvelden in de XML voldoen nu aan het gestelde formaat.  

 

Build 506 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 505 
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 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 504 

 Bij het maken van een factuur is het is nu mogelijk in de debiteurgegevens een BTW 

code in te voeren indien de gebruiker niet de beschikking heeft over Kraan Financieel. 

 

 

Build 503 

 Bij het maken van een creditfactuur worden nu de adresgegevens van de debetfactuur 

overgenomen. 

 

 Bij het wissen van de factuurdatum wordt niet langer de datum 30-12-1899 in het veld 

geplaatst. 

 

 In de instellingen is in de configuratie van het journaal de mogelijkheid toegevoegd 

het externe nummer van de klant op te nemen in de omschrijving. 

 

 Het tonen van een afdrukvoorbeeld van een factuur is versneld.  

 In aanneemsomfacturen zijn de termijnvelden Bedrag, Hoeveelheid en Prijs per 

eenheid niet langer te muteren als de velden 'Bedrag reeds gefactureerd' of 'Deze 

periode bedrag' gevuld zijn. 

 

 Teksten in memo's in aanneemsomtermijnen werden niet altijd opgeslagen. Dit is 

opgelost. 

 

 Probleem met het invullen van datumvelden bij datums beginnend met 1, 2 of 3 is 

opgelost. 

 

 Bij het aanmaken van een aanneemsomfactuur kon een foutmelding verschijnen als de 

relatiecode een spatie bevatte. Dit is verholpen. 

 

 

Build 502 

 Scrollen in het scherm Aanneemsommen veroorzaakt niet langer een foutmelding.  

 

Build 501 

 Het maken van een creditfactuur is nu weer mogelijk.  

 

Build 500 

 Bij het kopiëren van een factuur wordt het veld Referentie nu ook meegenomen.  

 De filterknop 'Toon aanneemsommen gereed' in het scherm Aanneemsommen, werkt 

nu weer naar behoren.  
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 Bij het verwijderen van een periodiekregel wordt nu gecontroleerd of zich hierin 

voorlopige facturen bevinden. Is dit het geval, dan kan de periodiek niet worden 

verwijderd. 

 

 Bij het definitief maken van facturen kon een foutmelding ontstaan, als in het 

Configuratie Journaal in de instellingen een te lange bewakingscode is ingevoerd. Dit 

is aangepast. 

 

 In de basisbestanden is de groep Bank-/Girogegevens onder Bedrijf weer benaderbaar.  

 Op de tab Basisgegevens van de Instellingen is de instelling 'Factuuradres controleren 

op NAW' toegevoegd. Is deze instelling actief, wordt bij het definitief maken van een 

factuur gecontroleerd of het factuuradres afwijkt van het relatieadres. 
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10 FINANCIEEL Update 1.5 

 

Build 543 (25-03-2019) 

 Foutmelding bij openen batch via 'Journaalbestand inlezen' is opgelost.  

 Zie het document Elf-proef (.\PDF\KRAAN versie 1.5 (Elf-proef).pdf).  

 

Build 542 (11-03-2019) 

 Het volgende probleem doet zich voor in de Kraan versie 1.5 modules Financieel (FI), 

Project Beheer Systeem (PBS) en Projectbewaking (PB). 

- Indien op hetzelfde systeem zowel Kraan versie 1.5 als Kraan versie 1.6 (in 

combinatie met Kraan2) is geïnstalleerd, werkt de Whitevision viewer niet vanuit 

Kraan versie 1.5 (Ole foutmelding). Dit wordt veroorzaakt door het geïnstalleerd 

zijn van 2 Whitevision viewers: één voor Kraan versie 1.5 via Kraan factuurscan en 

één via Kraan 2). Dit probleem is opgelost door de volgende setting in de 

KRAAN.INI op te nemen, waardoor in Kraan versie 1.5 de Whitevision viewer wordt 

uitgeschakeld en hierdoor de 'normale' Acrobat Reader wordt gebruikt: 

[ALGEMEEN] 

UITZETTENWHITEVISIONVIEWER=JA 

 

 

Build 541 (10-01-2019) 

 Digitale verkoopfacturen waren soms niet op te roepen. Dit is opgelost.  

 Foutmelding bij jaarwerk 'table resource limit' opgelost.  

 Tijdens het boeken van het bankboek bleef het relatienummer staan van de vorige 

boeking. Dit is opgelost. 

 

 

Build 540 (05-12-2018) 

 Tijdens het boeken nieuw aangemaakte bewakingscodes werden niet bewaard. Dit is 

verholpen. 

 

 Tijdens het selecteren of invullen van een bankrekeningnummer bij een 

crediteur/debiteur wordt nu gecontroleerd op het gehele nummer. 

 

 

Build 539 

 Vierkantscontrole uitschakelen bij bankboeken en tariefboeken levert nu een 

versnelling op. 

 

.PDFKRAAN%20versie%201.5%20(Elf-proef).pdf
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 Bij Instellingen onder Algemeen is een instelling toegevoegd ('Opdrachtregels via 

COM-server'). Uitschakelen hiervan heeft een positief effect op de snelheid van het 

boeken. 

 

 

Build 538 

 Er volgt geen melding meer als op een burgerwerkproject wordt geboekt zonder 

burgerwerkopdracht. 

 

 Bij het aanmaken van een borderel is het factuurmemoveld muteerbaar gemaakt.  

 

Build 537 

 De ondersteuning van vreemde valuta met betrekking tot betaaladvies is verbeterd.  

 

Build 536 

 Bij boeken in het KBG-dagboek op een projectgrootboekrekening volgde een 

foutmelding. Dit is opgelost. 

 

 Tijdens het boeken werd na korte tijd inactiviteit de digitale factuurviewer gesloten. Dit 

is opgelost. 

 

 Foutmelding bij het maken van een memoriaalboeking en bankboeking opgelost.  

 Bij ingelezen journaalposten of fiatteringsboekingen vond geen validatie meer plaats 

op afgesloten projecten. Dit is opgelost. 

 

 Een aanpassing van de valutadatum in de kopregel van een inkoopboeking werd niet 

doorgevoerd naar de kostenregels. Dit is opgelost. 

 

 Op de crediteurenkaart kan nu worden gezocht op contractnummer, tevens is dit veld 

nu beschikbaar om af te drukken. 

 

 Bij het boeken wordt de boekstukdatum nu overgenomen als valutadatum en is 

vervolgens wijzigbaar. 

 

 

Build 535 

 Het is weer mogelijk op niet-definitieve inkoopcontracten te boeken. In de Instellingen 

moet hiervoor de betreffende instelling worden aangevinkt. 

 

 

Build 534 

 Boekingen worden weer voltooid zonder melding.  

 

Build 533 
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 Fi vanwege technische redenen opnieuw aangemaakt.  

 

Build 532 

 Het ten onrechte overnemen van de boekstukdatum uit de kopregel als valutadatum 

naar de kostenregel is gecorrigeerd. 

 

 Indien op een burgerwerkproject wordt geboekt en hierbij is de 

burgerwerkopdrachtbon leeg, volgt hiervan nu een melding. 

 

 Bij het boeken op een burgerwerkopdrachtbon is nu ook de naam van de 

onderaannemer (relatie) zichtbaar. 

 

 Bij het invoeren van mamocodes werd de omschrijving van de vorige regel 

overgenomen. Dit is opgelost. 

 

 Als van een bestaande boeking de relatie werd gewijzigd, werd in de subregel het 

relatienummer niet gewijzigd. Dit is opgelost. 

 

 Het veld bonnummer is toegevoegd aan de tab Boekingen binnen relaties.  

 Het boekingscherm bank liep vast bij gebruik van de toetscombinatie <Alt + 'pijltje 

naar beneden'> op BTW-code. Dit is opgelost. 

 

 Betalingen in buitenlandse valuta gaven geen betaalspecificatie bij crediteuren met 

meer dan 3 betalingen. Dit is opgelost. 

 

 Het ten onrechte niet kunnen openen van het overzicht Inkoopregister is gecorrigeerd.  

 

Build 531 

 Binnen fiatteringsboekingen zijn keuzelijstjes in velden in kostenregels nu weer 

bruikbaar. 

 

 

Build 530 

 Aanpassing met betrekking tot het correct opslaan van financiële boekingen in 

Burgerwerk. 

 

 Het omzetoverzicht Crediteuren en Debiteuren toonde dubbele bedragen bij 

jaarovergangen. Dit is opgelost. 

 

 

 Bij opvragen van het batchesoverzicht wordt nu gecontroleerd of alle journaalregels 

ook in Burgerwerk voorkomen. 

 

 Bij het inlezen van een FAJ-bestand is het nu mogelijk de mamocode ook de 

mamocode op te halen uit de externe omschrijving. 

 

 Bij boeken op een projectenrekening verschijnen nu weer automatisch 

pop-upschermen voor project en bewakingscode. 

 

 Bij boeken op een inkoopcontract kon een onjuiste melding verschijnen met 

betrekking tot overschrijding van het contractbedrag. Dit is opgelost. 
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 Bij boeken van inkoopfacturen blijft het boekingsscherm nu op de voorgrond.  

 

Build 529 

 Foutmelding DYNGEN bij het opslaan van inkoopboekingen opgelost.  

 

Build 528 

 Bij verwerking van een batch blijven burgerwerkregels nu bewaard.  

 

Build 527 

 Urenboekingen op burgerwerkbonnen worden nu weer correct verwerkt.  

 Het bij boekingen handmatig invoeren van een BTW-code in kostenregels van 

ingelezen digitale facturen veroorzaakt niet langer een foutmelding. 

 

 Boeken op inkoopcontracten met status Concept is niet langer mogelijk.  

 Bij inkoopboekingen wordt met het sluiten van de digitale factuur het boekingsproces 

niet langer onderbroken maar kan direct een andere factuur worden geselecteerd. Bij 

opslaan van de boeking worden de gegevens van de boeking uit het scherm 

verwijderd. 

 

 Als een GLN-nummer in relatiegegevens niet overeenkomt met het GLN-nummer op 

een digitale factuur wordt niet langer automatisch een relatie geselecteerd. 

 

 

Build 526 

 Het aanmaken van betalingen in andere valuta's dan Euro in het XML betalingsbestand 

gaat nu goed. 

 

 Bij boeken in het inkoopdagboek is de externe omschrijving nu verplicht.  

 Bij digitaal boeken in het inkoopdagboek kan nu weer worden geboekt terwijl het veld 

'Digitale facturen' is geselecteerd en het veld 'Facturen tonen en kiezen' niet is 

geselecteerd. 

 

 In horizontale boekingsschermen zijn omschrijvingen van project, bewakingscode, 

opdracht en rekening toegevoegd. 

 

 

Build 525 

 Zie build 524: De link tussen digitale facturen en het bijbehorende project gaat nu niet 

meer verloren. 
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Build 524 

 Bij het zoeken van een bestaande batch tijdens het boeken verschijnt niet langer een 

foutmelding. 

 

 Bij het invoeren van een niet-bestaande datum bij de WKA gegevens van een relatie 

verschijnt niet langer een foutmelding. 

 

 De kolom Werknemernummer is toegevoegd aan het grootboek.  

 Bij het inlezen van een faj-bestand wordt nu de valutadatum ingelezen.  

 Het is nu mogelijk een andere valutacode te selecteren bij het inlezen van 

verkoopfacturen. 

 

 Bij het journaliseren van betalingen wordt nu rekening gehouden met afwijkende 

valuta. 

 

 Creditnota's worden nu altijd meegenomen in de betaaladvieslijst.  

 Het importeren van facturen met indicatie I (Inclusief) vanuit Kopersbeheer gaat nu 

weer goed. 

 

 De link tussen digitale facturen en het bijbehorende project ging verloren als in PBS in 

Projecteigenschappen was aangegeven dat voor de fysieke map de mapcode met 

mapomschrijving moest worden aangehouden. De facturen werden in deze situatie in 

een map zonder omschrijving geplaatst. Dit is verholpen. 

 

 

Build 523 

 Digitale facturen van formaat INSBOU004 (S@les eCom) kunnen nu worden ingelezen.  

 

Build 522 

 Bij het boeken is het nu mogelijk op omschrijving grootboekrekening en 

bewakingscode te zoeken. 

 

 In het boekingsscherm zijn de projectomschrijving, bewakingscodeomschrijving en 

grootboekrekeningomschrijving toegevoegd. 

 

 De button 'Naar hoofdscherm' in het lint Start werkt nu weer.  

 Digitale facturen werden niet in PBS opgeslagen, als in PBS in Projecteigenschappen 

was aangegeven dat voor de fysieke map de mapcode met mapomschrijving moest 

worden aangehouden. Dit is opgelost. 

 

 

Build 521 

 Ingelezen percentages met betrekking tot procesfiattering worden nu op twee 

decimalen in plaats van op gehele getallen afgerond. 
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 Het openen van gescande facturen welke zich in de instellingen opgegeven map 

bevinden gaf soms problemen, als dit conflicteerde met de instelling in PBS waar in 

Projecteigenschappen kan worden aangegeven of voor de fysieke map alleen de 

mapcode, of de mapcode met mapomschrijving moet worden aangehouden. Dit is 

opgelost. 

 

 De totaaltelling in het boekingsscherm verdween soms. Dit is opgelost.  

 Het is nu mogelijk 1 of meer documenten achteraf aan een financiële boeking te 

koppelen. 

 

 De controle op dubbele verkoopfactuurnummers is aangepast.  

 Bij het boeken op inkoopdagboek of bankboek wordt nu een waarschuwing gegeven 

als het totaal van een boeking nul is. 

 

 De externe omschrijving van inkoopfacturen wordt nu meegenomen naar de externe 

omschrijving van de bankboeking. 

 

 Aan digitale documenten (pdf) toegevoegde opmerkingen worden nu bewaard.  

 

Build 520 

 Na zoeken in het grootboek springt de cursor niet meer naar het hoofdscherm.  

 Bij het boeken verscheen soms de melding 'ACTIVITEITEN not found in DYNGEN'. Dit is 

verholpen. 

 

 Bij betaling van projectfacturen met betalingskorting werd een foutmelding 

weergegeven bij journalisering van de borderel. Dit is opgelost. 

 

 Verschillende performanceverbeteringen doorgevoerd.  

 

Build 519 

 Er is een extra controle gemaakt bij het inlezen van verkoopfacturen om dubbele 

boekstuknummers in Financieel te voorkomen. 

 

 

 

Build 518 

 Bij inkoopboekingen op een inkoopcontract worden de financiële gegevens 

(Betalingstermijn, Percentage G-rekening, Percentage loonsom G-rekening) weer uit 

het inkoopcontract overgenomen in de crediteurenregel. 

 

 In fiatteringsboekingen kan het inkoopcontract nu weer worden verwijderd.  

 Bij het boeken op inkoopcontracten met subcontracten werd in de crediteurenregel 

een bewakingscode gevuld, met een foutmelding tot gevolg. Dit is opgelost. 

 

 Het is nu mogelijk een openstaandepostenlijst te maken op projecten met 

deelbetalingen. In de betalingen wordt het project getoond. 
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Build 517 

 In het scherm Inlezen Proces Fiattering kan nu een weeknummer worden geselecteerd.  

 Van een Borderel waarin geblokkeerde posten zijn opgenomen kon geen 

betalingsbestand worden aangemaakt. Dit is opgelost. 

 

 Het is nu mogelijk op een grootboekkaart het vinkje 'Afgeletterd' aan of uit te zetten 

(behalve bij crediteuren- of debiteurenboekingen). Hiermee kan worden gefilterd op 

afgeletterde en niet-afgeletterde posten. 

 

 Bij het boeken op een project waarvoor de bewakingscode ontbreekt, wordt nu de 

vraag weer gesteld of deze aan de bewakingscodetabel toegevoegd dient te worden. 

 

 

Build 516 

 Bij het opvragen van inkoopregisterboekingen verscheen een foutmelding als in de 

geselecteerde periode geen boekingen voorkwamen. Dit is opgelost. 

 

 Bij het toevoegen van inkoopcontracten werd de betalingstermijn niet correct gevuld, 

resulterend in onjuiste betalingstermijnen in inkoopcontractboekingen. Dit is opgelost. 

 

 

Build 515 

 Werd tijdens het boeken de inkooprelatie als crediteur gekenmerkt, kon de boeking 

niet worden voltooid. Dit is opgelost. 

 

 Worden facturen tijdens inkoopregisterboekingen niet aan een proces gekoppeld 

terwijl wel gebruik wordt gemaakt van processen in Sidebar, wordt nu een 

waarschuwingsmelding getoond. 

 

 Na het boeken van een XML-factuur werd bij een volgende boeking de crediteur niet 

opnieuw opgehaald. Dit is verholpen. 

 

 Bij het aanmaken van een betaaladvieslijst geeft het gebruik van een groepsvalutacode 

anders dan Euro geen foutmelding meer. 

 

 Bij boekingen van pdf-facturen wordt de valutadatum nu correct ingevuld.  

 Als inkoopregister- en fiatteringsboekingen bij inlezen procesfiattering via dezelfde 

batch werden geboekt, werden kostenregels dubbel op de burgerwerkbon geboekt. 

Dit is opgelost. 

 

 Externe omschrijvingen uit crediteurenregels worden weer in kostenregels vermeld 

indien geen langere omschrijving in het XML-bestand wordt gevonden. Zie build 504. 

 

 Het is nu mogelijk projectkostenregels in verschillende projectweken te boeken binnen 

hetzelfde boekstuknummer. 

 

 Binnen een nieuw bedrijf, waarin het veld 'jaar laatste beginbalans' in de 

bedrijfsinstellingen nog niet is gevuld, is het nu mogelijk een openstaandepostenlijst af 

te drukken. 
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Build 514 

 De scan.dll is aangepast waarmee een foutmelding bij het starten van een proces is 

ondervangen. 

 

 

Build 513 

 Opmerkingen geplaatst in de digitale factuur (PDF) kunnen zichtbaar gemaakt worden 

via de rechtermuismenukeuze Vernieuwen (F5) in Viewer voor e-Factuur. 

 

 

Build 512 

 Zie build 511. Voor het raadplegen van digitale documenten anders dan digitale 

facturen, wordt nu de in PBS ingestelde PDF-viewer gebruikt. 

 

 Het is nu mogelijk te filteren op bedragen in het Grootboek totaal en op de tab 

Boekingen van het verticaalscherm Relatie. 

 

 In Grootboek totaal zijn Weeknummer en Valutadatum nu te muteren.  

 Dimensies c.q. kostenplaatsen zijn nu ook te wijzigen nadat de batch is verwerkt.  

 Tijdens het boeken van digitale inkoopfacturen werd soms de melding 'Pad niet 

gevonden' weergegeven. Dit is opgelost. 

 

 Bij het inlezen van fiatteringsboekingen wordt nu het projectweeknummer altijd 

gevuld. 

 

 

Build 511 

 Voor het raadplegen van digitale facturen wordt nu in plaats van Adobe reader een 

andere viewer gebruikt. 

 

 

Build 510 

 In aanvulling op build 509 worden nu ook intercompanyboekingen met 

kostenplaatsen (dimensies) verwerkt. 

 

 

Build 509 

 Boekingen van loonjournaalregels met burgerwerkopdracht in een ander bedrijf 

(intercompany) worden nu weer verwerkt. 

 

 

Build 508 
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 Het aanmaken van betaaladvieslijsten wordt niet meer onderbroken door meldingen 

welke bevestigd dienen te worden. De meldingen worden nu bewaard in een log. 

 

 Bij betalingen naar G-rekeningen wordt nu het IBAN-nummer aangehouden.  

 Bij tegenboekingen (dagboek fiattering) in andere periodes dan de registerboeking, 

vindt niet langer validatie van het weeknummer plaats. 

 

 Bij wisselen van bedrijf bleven de inkoopregisterboekingen van het andere bedrijf 

zichtbaar. Dit is opgelost. 

 

 Bij het inlezen van FAJ-bestanden vindt nu een controle op afgesloten werken en 

maximale boekingsweek plaats. 

 

 Er zijn 2 nieuwe afdrukdefinities toegevoegd. Zie het document KRAAN Financieel 

afdrukdefinities (.\PDF\KRAAN Financieel afdrukdefinities.pdf). Om na de update 

gebruik te kunnen maken van het omzetoverzicht dient het lint te worden teruggezet 

via Beeld. 

 

 

Build 507 

 De performance is verbeterd in het relatie boekingscherm en bij het opvragen van het 

grootboektotaal. 

 

 

Build 506 

 Na het doorlopen van de workflow van een digitale factuur werd de 

betalingsblokkering niet altijd verwijderd. Dit is opgelost. 

 

 

Build 505 

 De vernieuwde huisstijl van Kraan is nu ook doorgevoerd in Fi.  

 Bij het afdrukken werden kolommen uit de afdrukdefinitie verwijderd, waarbij de 

afdrukdefinitie weer was hersteld bij opnieuw afdrukken. Dit is verholpen. 

 

 Lange omschrijvingen vanuit digitale inkoopdocumenten worden nu op juiste wijze 

naar Burgerwerk doorgestuurd. 

 

 In de beginbalans wordt nu geen controle meer uitgevoerd op Afwijkend bedrijf (in 

combinatie met burgerwerkbonnen) en inkoopcontractoverschrijdingen. 

 

 

 

Build 504 

 Bij het boeken worden omschrijvingen van mamocodes nu weer juist overgenomen.  

 Externe omschrijvingen van inkoopfacturen worden niet langer in de kostenregels van 

burgerwerkbonnen overgenomen. 

 

 

.PDFKRAAN%20Financieel%20afdrukdefinities.pdf
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Build 503 

 Bij het toevoegen van regels tijdens het fiatteren van boekingen werden onlogische 

regelnummers gegenereerd en werkte de functie CTRL-G voor het toevoegen van 

regels niet meer. Beide problemen zijn opgelost. 

 

 De ingestelde projectweek met betrekking tot de kostenboekingsblokkering werkt nu 

weer naar behoren. 

 

 Alle datumvelden met vervallen datums in de tab WKA van een relatie worden nu in de 

kleur rood weergegeven. 

 

 Bij het inlezen van digitale facturen worden ingevoerde omschrijvingen van meer dan 

30 posities (uit de XML) nu verdeeld over de velden Interne omschrijving en Externe 

omschrijving van de kostenregel.  

In Sidebar en Burgerwerk kunnen omschrijvingen van maximaal 60 posities worden 

ingevoerd. Bij fiattering worden deze in het journaal verdeeld over de twee 

omschrijvingsvelden. 

 

 Het openen van het basisbestand Dagboeken is versneld.  

 Bij het inlezen van voorraadmutaties is het nu ook mogelijk een bestaande batch te 

selecteren. 

 

 Het verwijderen van betalingslocks op borderellen is nu weer mogelijk.  

 Het handmatig wijzigen van het projectweeknummer bij boeken dagboek fiattering, 

omdat deze niet gebruikt zou kunnen worden in combinatie met de fiatteringsperiode, 

is niet meer noodzakelijk. 

 

 Als bij boeken fiattering Inkopen de betalingsblokkering wordt gemuteerd, wordt deze 

nu opgeslagen. 

 

 Het is niet meer mogelijk een borderel te verwijderen zolang er nog bijbehorende 

journaalposten aanwezig zijn. 

 

 Bij het inlezen van digitale facturen worden de omschrijvingen nu altijd in kleine letters 

overgenomen. 

 

 Voor het verwerken van digitale facturen is de Scan.dll aangepast.  

 Bij afdrukken definitieve betalingen van een borderel is nu ook 'IBAN nummer' te 

selecteren. 

 

 Bij het inlezen van facturen met 'BTW verlegd' via XML wordt het BTW bedrag nu juist 

bepaald. 

 

 

Build 502 

 Bij het boeken van inkoopfacturen wordt nu bij het wisselen van relatie, indien deze 

een andere tegenrekening heeft, de vraag gesteld of de tegenrekening in alle 

kostenregels moet worden vervangen. 

 

 Bij het inlezen van een journaal anders dan Inkoop, wordt de tegenrekening niet 

langer automatisch ingevuld. 
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 Bij het afdrukken van een openstaandepostenlijst is het nu ook mogelijk een bereik te 

selecteren op projecten. 

 

 Het blokkeren van een grootboekrekening werkt nu correct.  

 Bij het verwijderen van een batch wordt 'Bedrag geboekt' bij inkoopcontracten nu juist 

aangepast. 

 

 Bij het wisselen van bedrijf wordt de bijbehorende set ingescande facturen nu opnieuw 

ingelezen. 

 

 Nieuwe scan.dll.  

 

Build 501 

 Het filter in het inleesscherm 'Bekijken in te lezen proces fiattering' werkt nu weer naar 

behoren. 

 

 Foutmeldingen bij het inlezen van kostenregels uit Burgerwerk tonen nu de juiste 

regelnummers. 

 

 Het opstarten van het programma is versneld, evenals het aanmaken van XML- 

betalingsbestanden. 

 

 Getallen in bedragkolommen bij boeken dagboek Bank worden nu weer in twee 

decimalen getoond. 

 

 Bij het wisselen van bedrijf wordt nu ook de bij dit bedrijf behorende set digitale 

documenten opgehaald. 

 

 In het hoofdscherm Relaties zijn de kolommen IBAN en G-rekening toegevoegd.  

 

Build 500 

 Na het aanmaken van de beginbalans konden digitale facturen soms niet meer 

geopend worden. Dit is verholpen. Tevens wordt nu na fiattering van een boeking de 

instelling van de betalingsblokkering aangepast in de beginbalansboeking, indien van 

toepassing. 

 

 De velden Verkoopfactuur Totaal, Verkoopfactuur PPE, IBAN G-rekening, IBAN 

nummer, BIC bank en BIC bank G-rekening zijn toegevoegd aan de beschikbare 

kolommen in afdrukdefinities binnen Grootboek totaal en de tab Journaal in losse 

rekeningen. 

 

 

 Het veld 'IBAN nummer' is toegevoegd aan de beschikbare kolommen in de 

afdrukdefinitie van de tab 'Definitieve betalingen' van de borderel. 

 

 

 Bij het definitief verwerken van batches wordt niet meer gecontroleerd of een 

opdracht gereed of niet gereed is. 

 

 Het kopiëren van het Grootboek totaal naar het klembord werkt nu weer.  
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 Als in het scherm Grootboek totaal (tab Saldibalans) de knop Projectgegevens onder 

Beeld actief is, verschijnt niet langer een foutmelding bij het wisselen van rekening. 

 

 Als er niet op een crediteur is geboekt, kan de crediteurengroep nu worden verwijderd.  
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11 INKOOP Update 1.5 

 

Build 506 

 Bij afdrukken van een inkoopverantwoording van inkoopcontracten vindt nu een 

correcte telling plaats bij selectie van  meerdere subcontracten. 

 

 

Build 505 

 Vanaf Inkoop versie 1.5 build 505 is de licentie optie ‘Taalkeuze offertevergelijk 

Inkoop’ beschikbaar. Indien deze optie actief is, kan tijdens het aanmaken van een 

offertevergelijk document worden gekozen in welke taal (Nederlands, Engels of Duits) 

het Excel document moet worden aangemaakt. 

 

 

Build 504 

 Bij het openen van een contract werd het contractbedrag niet altijd (juist) berekend 

omdat de berekening werd onderbroken door een foutmelding. Dit is opgelost. 

 

 

Build 503 

 Tijdens het aanmaken van een nieuw contract werd niet altijd automatisch een 

subcontractregel aangemaakt op de tab Contractopbouw. Dit is opgelost. 

 

 

Build 502 

 Voor het genereren van contractnummers op basis van het projectnummer werd niet 

altijd het juiste project aangehouden. Dit is opgelost.  

 

 

Build 501 

 Van-/naar mutaties vanuit Inkoop naar Werkbegroting veroorzaken niet langer een 

foutmelding. 

 

 In het hoofdscherm Relatie Offertes binnen Offertes is het kunnen intoetsen van een 

filterwaarde in het veld Projectomschrijving geblokkeerd. 

 

 Een via het rechtermuismenu gemuteerde offertestatus blijft nu bewaard als bij het 

wijzigen van de status ook 'Document samenvoegen' wordt geselecteerd. 

 

 Zie de toelichting in Help > Instellingen - tab Inkoopgegevens over de nummering 

van nieuwe offertes en nieuwe contracten. 
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Build 500 

 Module gesynchroniseerd.  
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12 KOPERSBEHEER Update 1.5 

 

Build 514 (13-12-2018) 

 Indien voor een Kopersbeheer project gebruik wordt gemaakt van homeDNA, is het 

muteren van de meerprijs van een standaard meer- en minderwerkpunt in 

Kopersbeheer niet meer mogelijk als het betreffende meer- en minderwerkpunt is 

gekozen is binnen homeDNA.  

Voor een maatwerk meer- en minderwerkpunt geldt, dat hiervan de meerprijs in 

Kopersbeheer kan worden gewijzigd en opnieuw naar homeDNA kan worden 

verzonden, totdat het betreffende maatwerkpunt binnen homeDNA definitief 

gekozen is. 

In Kopersbeheer wordt op het detailscherm van een meer- en minderwerkpunt (kader 

Bedragen) met de tekst ‘Gekozen in homeDNA’ weergegeven dat dit de ‘status’ van 

het betreffende punt binnen homeDNA is. 

 

 Indien het Kopersbeheer project gekoppeld is met homeDNA wordt de tab 

Adressering van de aan een bouwnummer gekoppelde relatie qua adreshoofd en 

aanhef gevuld op basis van de relatiegevens (klantgegevens), zoals vastgelegd binnen 

homeDNA. 

 

 

Build 513 

 Wijziging i.v.m. koppeling Kopersbeheer met homeDNA.  

 

Build 512 

 In een enkele situatie lukte het automatisch doornummeren van relatiecodes niet. Dit 

is gecorrigeerd. 

 

 

Build 511 

 Indien voor een KRAAN Kopersbeheer project gebruik wordt gemaakt van homeDNA, 

is het nu mogelijk meer- en minderwerkpunten te koppelen op project- of op 

bouwtypeniveau. Door te koppelen op projectniveau dient binnen het homeDNA 

project een meer- en minderwerkpunt slechts eenmaal en niet voor alle bouwtypes te 

worden ingericht. Hierbij moet opgemerkt worden dat de meer- en 

minderwerkpunten in dit geval voor de betreffende bouwtypes ‘gelijk’ dienen te zijn. 

Indien de koppeling met homeDNA tot stand is gebracht, kan niet meer worden 

gewisseld van koppelingsniveau. Op het tabblad Algemeen van het project wordt 

voor het gewenste koppelingsniveau gekozen. 
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 Om een meer- en minderwerkpunt op te nemen in KAO 

(koop-/aannemingsovereenkomst) in KRAAN Kopersbeheer, dient het betreffende 

meer- en minderwerkpunt binnen homeDNA te worden voorzien van ‘Prijs 

opgenomen in KAO’. 

 

 Meer- en minderwerkpunten worden eerder vrijgegeven. Hiermee is het ten onrechte 

'in gebruik' houden van deelbegrotingen in een meer- en minderwerkbegroting 

ondervangen. 

 

 

Build 510 

 Om technische redenen nieuwe setup aangemaakt.  

 

Build 509 

 Aanpassing in koppeling homeDNA.  

 

Build 508 

 Aanpassing in koppeling homeDNA.  

 

Build 507 

 Bij het verwerken van definitief gekozen meer- en minderwerkpunten binnen 

homeDNA werden de hoeveelheden binnen KRAAN Kopersbeheer niet altijd correct 

weergegeven. Dit is opgelost. 

 

 Voor maatwerk mmw-punten binnen KRAAN Kopersbeheer voorzien van een 

categorie welke binnen homeDNA nog niet in gebruik is, wordt deze categorie nu 

ook overgenomen binnen homeDNA. 

 

 

Build 506 

 Koppeling met homeDNA kan nu gebruik maken van alle projecten binnen een groep 

en beperkt zich niet meer tot één bedrijf. 

 

 

Build 505 
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 De vernieuwde huisstijl van Kraan is nu ook doorgevoerd in Kopersbeheer.  

 Voor projecten welke in Kopersbeheer worden aangemaakt, wordt als standaard voor 

'Fysieke mappen’ de instelling 'Alleen de mapcode’ aangehouden. Dit in verband met 

het opslaan van correspondentie in de vorm van fysieke documenten (bijvoorbeeld 

een pdf-document). Dit is de reden dat is ondervangen dat van een project, 

aangemaakt in een andere KRAAN module met de instelling ‘Zowel mapcode als de 

mapomschrijving’, een Kopersbeheerproject kan worden gemaakt. 

 

 

Build 504 

 Koppeling met homeDNA gerealiseerd.  

 

Build 503 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 502 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 501 

 Het afdrukken van bouwnummers veroorzaakte een foutmelding. Dit is opgelost.  

 Het openen van de eigenschappen van een activiteit veroorzaakte een foutmelding. 

Dit is verholpen. 

 

 De functie 'Koop annuleren' (van bouwnummer) werkt nu weer naar behoren.  

 

Build 500 

 Bij gebruik van de knop 'Kopiëren als maatwerk' in de tab Meer- en minderwerk van 

het verticaalscherm Bouwnummer wordt de onderbouwing van het gekozen Meer- en 

minderwerkpunt nu juist gekopieerd. 

 

 Het is binnen een project weer mogelijk bouwfases te kopiëren uit de basisbestanden.  

 De automatische renteberekening wordt nu weer in landscape afgedrukt.  
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13 MANAGEMENT RAPPORTAGES Update 1.5 

 

Build 503 

 Het afdrukken van handtekeningen in rapporten binnen het renovatieportaal was niet 

mogelijk als een spatie was opgenomen in de zoeknaam van het betreffende object. 

Dit is ondervangen. 

 

 

Build 502 

 Na kopiëren en/of verplaatsen van rapporten werd, als gewerkt wordt met KRAAN 

Renovatie Portaal, bij het genereren van een rapport niet het juiste rapport 

geselecteerd. Dit is verholpen.  

 

 

Build 501 

 MRAP nu ook geschikt voor KRAAN Renovatie Portaal.  

 

Build 500 

 Module gesynchroniseerd.  
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14 NCALC Update 1.5 

 

Build 510 

 Nieuwe interface.  
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15 PROJECT ACQUISITIE SYSTEEM Update 1.5 

 

Build 503 

 De vernieuwde huisstijl van Kraan is nu ook doorgevoerd in PAS.  

 Het genereren van relatiecodes was in een enkele situatie traag. Dit is opgelost.  

 

Build 502 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 501 

 Op de Tab Document(en) van een project of relatie kan nu worden gefilterd met 

behulp van de toegevoegde filterbalk. Daarnaast is op de Tab Documenten van 

relaties het projectnummer toegevoegd.  

 

 Het afdrukken van relatiegegevens van zojuist toegevoegde relaties is versneld.  

 De knop Verwijderen binnen de tab Documenten van een relatie is inactief gemaakt.  

 Het samenvoegen van relaties veroorzaakt niet langer de foutmelding 'Sleutelveld 

moet uniek zijn'. 

 

 Als bij het verwijderen van het vinkje 'Eigen medewerker' in de tab NAW van een 

persoonsrelatie wordt gemeld dat de persoon nog actief is in een ander bedrijf, wordt 

dit bedrijf nu in de melding genoemd. 

 

 

Build 500 

 Het openen en toevoegen van activiteiten is versneld.  
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16 PROJECTBEWAKING Update 1.5 

 

Build 512 (12-03-2019) 

 Het volgende probleem doet zich voor in de Kraan versie 1.5 modules Financieel (FI), 

Project Beheer Systeem (PBS) en Projectbewaking (PB). 

- Indien op hetzelfde systeem zowel Kraan versie 1.5 als Kraan versie 1.6 (in 

combinatie met Kraan2) is geïnstalleerd, werkt de Whitevision viewer niet vanuit 

Kraan versie 1.5 (Ole foutmelding). Dit wordt veroorzaakt door het geïnstalleerd 

zijn van 2 Whitevision viewers: één voor Kraan versie 1.5 via Kraan factuurscan en 

één via Kraan 2). Dit probleem is opgelost door de volgende setting in de 

KRAAN.INI op te nemen, waardoor in Kraan versie 1.5 de Whitevision viewer wordt 

uitgeschakeld en hierdoor de 'normale' Acrobat Reader wordt gebruikt: 

[ALGEMEEN] 

UITZETTENWHITEVISIONVIEWER=JA 

 

 

Build 521 (12-02-2019) 

 De relatiecode en -naam worden weer getoond bij de detailregels van de 

werkelijkheid. 

 

 In de tab Werkelijkheid kon het voorkomen dat fiatteringsboekingen dubbel werden 

getoond. Dit is opgelost. 

 

 Omschrijvingen bij bewakingscodes in overzichten zijn weer altijd zichtbaar.  

 Regels zonder budget met een bereik op kostensoort gaven onder bepaalde 

omstandigheden  verkeerde regels en tellingen. Dit is opgelost. 

 

 Bij afwezigheid budget werd niet altijd werkelijkheid getoond in de detailregels. Dit is 

hersteld. 

 

 

Build 520 (30-01-2019) 

 Bij het exporteren van management rapportages volgde een foutmelding. Dit is 

opgelost. 

 

 Een in een afdrukdefinitie ingestelde verdichting op kostensoort wordt nu correct 

afgedrukt. 

 

 

Build 519 (17-12-2018) 

 Indien werd gegroepeerd op het scherm binnen een overzicht waarbij de optie 

'Vastzetten eerste kolom' actief was, werden eventuele subtotalen niet goed getoond. 

Dit is opgelost. 
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 Het is nu mogelijk om op het tabblad Bereik binnen een overzichtsdefinitie aan te 

geven dat de regels onderdrukt moeten worden indien er geen bedragen in de 

getoonde kolommen staan. 

 

 De velden Opleverdatum, Datum aanvang en Datum aanbesteding zijn toegevoegd 

aan het overzichtscherm, de overzichtdefinties en de afdrukdefinities. 

 

 Bij bladeren door projecten werd geen rekening gehouden met een ingesteld filter. Dit 

is opgelost. 

 

 Het vinkje 'Alleen regels met contracten' binnen een overzichtsdefinitie functioneert 

weer naar behoren. 

 

 Het vinkje Betaald in de detailregels op de tab Werkelijkheid funcioneert weer.  

 Indien al een managementrapportage werd getoond, volgde een foutmelding bij het 

openen van nog een managementrapportage. De foutmelding is nu vervangen door 

een informatieve melding. 

 

 Het is nu mogelijk een filter op Bewakingscode en/of Kostensoort op te geven binnen 

het tabblad Bereik van een overzichtsdefinitie.  

 

 Het is nu mogelijk binnen afdrukdefinities een breekpunt op de kolom Contractsoort 

in te stellen. 

 

 Een percentagekolom (%) is nu als vrij veld beschikbaar gesteld.  

 Het uitvoeren van een rapportage op basis van een consolidatieproject ging niet goed. 

Dit is opgelost. 

 

 Het is nu mogelijk een overzicht weer te geven zonder decimalen. Deze optie is 

beschikbaar op het tabblad Beeld na het uitvoeren van een overzicht. 

 

 In sommige gevallen werden bedragen van € 0,00 weergegeven, ook al was de optie 

'Nul waarden weergeven' inactief. Dit is opgelost. 

 

 Na een 'VanNaar-mutatie' werden de uren niet altijd weergegeven. Dit is opgelost.  

 De AK-groep dient nu per bedrijf uniek te zijn om problemen te voorkomen.  

 

Build 518 

 Synchroniseren KRAAN modules  

 

Build 517 

 Synchroniseren KRAAN modules.  

 

Build 516 

 Openen van PB vanuit het GAN-menu gaat nu weer goed.  
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Build 515 

 Aanpassing in verband met nieuwe DD.  

 

Build 514 

 In Projectbewaking is het in Rekenvelden nu weer mogelijk een formule aan te maken 

van meer dan twee velden. 

 

 De tab Bereik van de overzichtsdefinitie is uitgebreid met een verdichting op 

kostensoort welke bij de afdruk wordt gebruikt. 

 

 In de afdruk met overzichtsdefinitie kan de ingestelde periode bij het overzicht worden 

weergegeven in de kop van de afdruk door het aanvinken van 'Periode in koptekst.' 

 

 

Build 513 

 Bij 'Exporteren Management Rapportage' worden nu ook opbrengstregels in het 

overzicht opgenomen waarvoor geen kostenregels aanwezig zijn (voor dezelfde 

bewakingscode/-kostensoortcombinatie). 

 

 

Build 512 

 Het ten onrechte niet meer kunnen muteren van bewakingscodes en aantallen op de 

tab Werkelijkheid is aangepast. 

 

 Binnen een uitgevoerd overzicht zijn voor de actieve regel de gegevens op 

detailniveau weer te geven in een paneel onder in het overzichtsscherm (Tab Beeld > 

Knop Detailniveau weergeven). Met behulp van de knop 'Detailniveau op apart 

scherm' kan worden gekozen voor het weergeven van deze gegevens in een apart 

venster of in het paneel onder in het overzichtsscherm. 

 

 

Build 511 

 Bij het openen van de tab Rapporten in het instellingenscherm werd een foutmelding 

weergegeven. Dit is opgelost. 

 

 

Build 510 

 Zie build 509. De viewer voor het raadplegen van digitale facturen is aangepast.  

 

Build 509 

 Voor het raadplegen van digitale facturen wordt nu in plaats van Adobe reader een 

andere viewer gebruikt. 
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Build 508 

 Bij het opstarten van PB verscheen de foutmelding 'Cannot perform this operation on 

a closed dataset'. Dit is verholpen. 

 

 

Build 507 

 In een enkele situatie werd bij het afdrukken met een overzichtsdefinitie de melding 

"cdsBewaking: Field 'MMO' not found" weergegeven. Dit is opgelost. 

 

 

Build 506 

 De vernieuwde huisstijl van Kraan is nu ook doorgevoerd in Projectbewaking.   

 Het filter in het bereik van een overzichtsdefinitie werd ten onrechte meegenomen 

naar andere overzichtsdefinities. Dit is opgelost. 

 

 

Build 505 

 Het opstarten van PB in een ander module dan PB (via Modules op de navigatiebalk) is 

gecorrigeerd voor wat betreft het weergeven van overzichtsdefinities en projecten. 

 

 

Build 504 

 Rekenvelden binnen een overzichtsdefinitie worden onder de aparte groep 

'Gedefinieerde rekenvelden' weergegeven. 

 

 Tijdens het exporteren naar Excel van een uitgevoerd overzicht wordt de naam 

waaronder het exportbestand wordt aangemaakt nu naast de datum van aanmaak ook 

automatisch voorzien van een volgnummer, indien de naam voor het betreffende 

exportbestand al aanwezig is. 

 

 Scherminstellingen worden voortaan per gebruiker bewaard.  

 Gewijzigde kolombreedtes binnen een uitgevoerd overzicht blijven nu ook na afsluiten 

bewaard. 

 

 De melding 'Let op! Bij de prognose zijn geen contractgegevens opgegeven, terwijl de 

betreffende bewakingsregel wel aan een contract is gekoppeld.' wordt vanaf nu alleen 

bij invoeren prognose op detailniveau (scherm productieopgave/prognose) 

weergegeven. Bovenstaande melding wordt niet meer weergegeven bij het invoeren 

van prognose op hoofdregelniveau. 

 

 In overzichten met productieuren worden de begrote uren en uren van 

van-/naarmutaties nu weer als totaal weergegeven. 
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 Binnen PB overzichten worden VanNaar-uren nu weer op de juiste wijze getoond.  

 Binnen het kader Contact op de tab Overige van de Projecteigenschappen kunnen nu 

zowel bedrijfs- als persoonsrelaties worden geselecteerd c.q. verwijderd. 

 

 Na het wijzigen van de lange en/of korte omschrijving van rekenvelden worden 

verwijzingen naar deze velden in andere velden nu behouden. 

 

 Het toevoegen van een project veroorzaakt niet langer een foutmelding.  

 Van de memo op een overzichtsregel is via een afdrukdefinitie behorende bij de 

overzichtsdefinitie, de memo-indicatie (het aanwezig zijn van een memo) en de inhoud 

van de memo af te drukken.  

Werkwijze: 

- Bewerken overzichtsdefinitie: 

- Selecteer ‘Ind. memo’ op de tab Kolommen (onder Algemeen). 

- Selecteer Memo op de tab Bereik als actief tabblad. 

- Muteren afdrukdefinitie: 

- Selecteer op de tab Kolommen de kolom ‘Ind. memo’ en de kolom Memo. 

- Met betrekking tot het afdrukken van de kolom Memo kan gekozen worden 

voor het afdrukken van de inhoud van de memo in een kolom of onder de 

regel. 

- Muteren memo: 

- Door de cursor op de gewenste overzichtsregel te plaatsen en vervolgens te 

klikken op het tabblad Memo is de inhoud van de memo te muteren. 

- Weergave memo-indicatie: 

- De aanwezigheid van een memo op een overzichtsregel wordt op het scherm 

zichtbaar gemaakt door een icoontje in de kolom ‘Ind. memo’. Op de afdruk 

wordt dit weergegeven met de tekst ‘Ja’ in deze kolom. 

- Weergave memo: 

- De inhoud van een memo wordt op het scherm op de tab Memo weergegeven. 

Op de afdruk wordt de inhoud in een kolom of onder de regel afgedrukt. 

Indien gekozen wordt voor ‘Onder de regel’ begint de memo op de eerste 

positie van de kolom die op de tab Kolommen als geselecteerde kolom boven 

de kolom Memo wordt weergegeven. Als breedte van de inhoud wordt de 

breedte van de kolom Memo aangehouden. Door op de tab Opmaak in te 

stellen ‘Memovelden onder regel over breedte’ begint de memo op de eerste 

positie van de regel en wordt de inhoud over de gehele breedte van het 

overzicht afgedrukt.  

 

 Algemene of persoonlijke schermdefinities vastgelegd op de tab Beeld, zijn nu weer te 

gebruiken. 

 

 

Build 503 
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 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 502 

 Als in een overzicht een prognosebedrag wordt ingevuld, wordt de kolom W=T niet 

meer aangepast. 

 

 De volgorde van de kolommen in een uitgevoerd overzicht komt nu weer overeen met 

de volgorde in de overzichtsdefinitie. 

 

 

 Bij het wijzigen van een rekenveld in een overzichtsdefinitie worden rekenvelden 

waarin het gewijzigde rekenveld is opgenomen nu ook aangepast. 

 

 Bij het invoeren van een prognosebedrag volgt nu een waarschuwing indien geen 

contractnummer aan de betreffende werkbegrotingsregel is gekoppeld.  

 

 Het is nu weer mogelijk prognoseregels voorzien van kostensoort zonder 

arbeidsindicatie in te voeren op bewakingscodes met contractnummer. 

 

 In overzichtsdefinities is bij beschikbare kolommen het veld Indicatie K/O toegevoegd.  

 In de tab Overige van het verticaalscherm Project volgt niet langer een foutmelding bij 

het selecteren van een relatie in het kader Contact. 

 

 

Build 501 

 Soms was het in wijzigmodus niet mogelijk overzichten te muteren. Dit is opgelost.  

 

Build 500 

 Projectbewaking en Systeembeveiliging zijn nu zodanig op elkaar afgestemd dat o.a. 

het tonen en afdrukken van projecten geen problemen meer geeft.  
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17 PROJECT BEHEER SYSTEEM Update 1.5 

 

Build 514 

 Het volgende probleem doet zich voor in de Kraan versie 1.5 modules Financieel (FI), 

Project Beheer Systeem (PBS) en Projectbewaking (PB). 

- Indien op hetzelfde systeem zowel Kraan versie 1.5 als Kraan versie 1.6 (in 

combinatie met Kraan2) is geïnstalleerd, werkt de Whitevision viewer niet vanuit 

Kraan versie 1.5 (Ole foutmelding). Dit wordt veroorzaakt door het geïnstalleerd 

zijn van 2 Whitevision viewers: één voor Kraan versie 1.5 via Kraan factuurscan en 

één via Kraan 2). Dit probleem is opgelost door de volgende setting in de 

KRAAN.INI op te nemen, waardoor in Kraan versie 1.5 de Whitevision viewer wordt 

uitgeschakeld en hierdoor de 'normale' Acrobat Reader wordt gebruikt: 

[ALGEMEEN] 

UITZETTENWHITEVISIONVIEWER=JA 

 

 

Build 513 

 'Drag en drop'-functie verbeterd.  

 Het binnen PBS hernoemen van begrotingen met Excelkoppelingen is nu weer 

mogelijk. 

 

 

Build 512 

 Diverse verbeteringen 'drag & drop'-functie. Het is nu ook mogelijk bijlagen bij e-mails 

op te slaan door deze met de muis te verslepen. 

 

 

Build 511 

 Bij het afsluiten van PBS trad een foutmelding op. Dit is opgelost.  

 

Build 510 

 Aanpassingen doorgevoerd in verband met uitlevering Sidebar build 515.  

 

Build 509 
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 Voor het aanmaken van een nieuw project op basis van een sjabloonproject, kan in de 

Backstage view via Instellingen > Project worden aangegeven dat ook de in het 

sjabloonproject aanwezige fysieke documenten (bijvoorbeeld: Word-, Excel- en 

PDF-bestanden) moeten worden mee gekopieerd. Deze instelling is alleen van 

toepassing voor PBS. 

 

 Het is nu mogelijk vanuit Outlook e-mails inclusief bijbehorende bijlagen rechtstreeks 

te verslepen (‘drag and drop’) naar een projectmap binnen PBS. 

 

 Het openen van een via de zoekfunctie gevonden document of project is aanzienlijk 

versneld. 

 Het zoekscherm kan nu worden vergroot in horizontale en verticale richting. In het 

zoekresultatenpaneel wordt, door te dubbelklikken op de lijn tussen twee 

kolomkoppen, de breedte van de kolom aangepast aan de inhoud van de kolom. 

 

 Bij het toevoegen van een nieuw project op basis van een sjabloonproject, waarbij 

gekozen wordt voor het kopiëren van het aan het sjabloonproject gekoppelde 

basiscodebestand, wordt de kopie van het basiscodebestand voor het nieuwe project 

in de (sub)map geplaatst overeenkomstig de (sub)map waarin het basiscodebestand 

zich voor het sjabloonproject bevindt. 

 

 

Build 508 

 Aan het procesbewakingscherm zijn de volgende velden toegevoegd: Crediteur, 

Zoeknaam, Factuurbedrag excl. BTW, Factuurbedrag incl. BTW, Factuurdatum en 

(actieve) Bedrijf. 

 

 

Build 507 

 Het toevoegen van fysieke documenten (bijvoorbeeld Word- of Exceldocument) in een 

projectmap mislukte soms. Dit deed zich voor als een sjabloonproject was ingesteld 

(Backstage view > Instellingen > Tab Project) met de vreemde tekens ‘\ / : * ? "< > |’ in 

de mapomschrijving(en) en de instelling ‘Std aanmaak fysieke map’ werd omgezet van 

‘Alleen de mapcode’ naar ‘Code en omschrijving’ (Backstage view > Instellingen > Tab 

Programma). Om bovenstaande situatie te voorkomen, wordt de omschrijving van 

ingestelde sjabloonprojectmappen gecontroleerd op aanwezigheid van vreemde 

tekens. Deze controle vindt plaats tijdens het omzetten van de instelling ‘Std aanmaak 

fysieke map’ en tijdens het instellen van een sjabloonproject. Ook tijdens het 

toevoegen van een nieuw project, waarbij gekozen wordt voor ‘Zowel de mapcode als 

de mapomschrijving’ ten aanzien van fysieke mappen, wordt hierop gecontroleerd. Als 

sjabloonprojecten niet voldoen wordt hiervan melding gemaakt en dienen de 

betreffende sjabloonprojecten te worden gemuteerd of vervangen. 

 

 

Build 506 
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 Het binnen PBS hernoemen van documenten, waarbij als naam de naam van een 

zojuist verwijderd document werd gebruikt, had een ‘key violation’ tot gevolg. Dit is 

opgelost. 

 

 

Build 505 

 Zie build 504. Voor het raadplegen van digitale documenten anders dan digitale 

facturen, wordt nu de in PBS ingestelde PDF-viewer gebruikt. 

 

 

Build 504 

 Voor het raadplegen van digitale facturen wordt nu in plaats van Adobe reader een 

andere viewer gebruikt. 

 

 In het scherm Procesbewaking op de tab Bewaking is een knop toegevoegd waarmee 

dubbele processen kunnen worden gecorrigeerd en activiteiten zonder factuur 

kunnen worden afgehandeld. 

 

 

Build 503 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 502 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 501 

 De performance bij het gebruik van de wizard 'E-mail bewaren in PBS' vanuit MS 

Outlook is verbeterd. 

 

 In het documentenpaneel kan nu worden gefilterd op de kolom Herkomstrelatie via 

de filterbalk. De getoonde lijst met relaties zijn de herkomstrelaties welke behoren bij 

de in het paneel weergegeven documenten. Binnen de lijst kan worden gefilterd door 

gebruik te maken van de knop Filter en worden gesorteerd door op een kolomkop te 

klikken. 

 

 Afhankelijk van de instelling behorend bij het Word-documenttype, wordt als naam 

voor samenvoegdocumenten een automatisch gegenereerd nummer of een 

zogenaamde 'lange bestandsnaam' aangehouden. 

 

 

 In het projectenpaneel springt de cursor nu weer naar het eerste gevonden project 

beginnend met de ingetoetste tekens. 
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 Binnen Outlook kan gebruik worden gemaakt van de functie E-mail bewaren in PBS. 

De knop Voltooien is nu al vanaf het eerste scherm beschikbaar. Indien geen verdere 

wijzigingen noodzakelijk zijn, kan direct voor voltooien worden gekozen. 

 

 Binnen Outlook kan gebruik worden gemaakt van de functie E-mail bewaren in PBS. 

Voor het vastleggen van de relatie waar deze correspondentie bij hoort, kan nu 

tijdens het toevoegen van een nieuwe persoonsrelatie deze persoon direct als 

contactpersoon aan een bestaand bedrijf worden gekoppeld. 

 

 Een in het documentenpaneel ingesteld filter wordt nu weer uitgeschakeld bij het 

wisselen van project of map. 

 

 

 

Build 500 

 Module gesynchroniseerd.  
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18 PRODUCTIEMIDDELEN Update 1.5 

 

Build 505 

 Betreft voorraadmutaties: 

- Het weergeven van productiemiddelenregels van een bestaande bon (tabblad 

Regels) en het kopiëren van regels uit het productiemiddelenbestand naar een 

bon werd als zeer traag ervaren. Dit werd veroorzaakt door het in gebruik zijn van 

een vernieuwde versie van Interbase. Door een wijziging in de software is dit 

traagheidsprobleem ondervangen.   

 

 

Build 504 

 Tijdens het ‘Verwerken Prijzen leveranciers’ wordt in de prijslijst nu ook het veld 

Prijseenheid gevuld. 

 

 

Build 503 

 Bij het importeren van een prijzenbestand (xml) worden nu ook de eenheid en de 

omschrijving correct meegenomen. 

 Pricat versie 4 kan nu ook worden ingelezen. 

 

 

Build 502 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 501 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 500 

 Zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur .\PDF\KRAAN 

Calculatieprogrammatuur.pdf voor een beschrijving van de wijzigingen en 

uitbreidingen. 

 

 

 

.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf


KRAAN versie 1.5 

Help Updates 

 

Kraan Bouwcomputing B.V. 65 

 

19 SIDEBAR Update 1.5 

 

Build 526 (30-04-2019) 

 Aanpassingen in de SALES koppeling.  

 

Build 525 (17-12-2018) 

 Algemene aanpassing.  

 

Build 524 (18-10-2018) 

 In de sidebar wordt de omschrijving van het grootboek weer getoond.  

 

Build 523 

 Koppeling met Centric software gerealiseerd.  

 

Build 522 

 De kostenregel is uitgebreid met het veld Rekening omschrijving.  

 Bij het overschrijden van een (sub)contractbedrag wordt nu een 

waarschuwingsmelding gegeven, zowel bij het overschrijden van het totaalbedrag als 

het bedrag per bewakingscode. 

 

 Als in een splitsregel van een boeking wordt gezoomd in het veld Contract, wordt nu 

de correcte veldkop Relatiecode weergegeven in plaats van Bewakingscode. 

 

 Als op de laatste activiteit een Akkoord wordt gegeven en de in de basisbestanden 

van het dagboek ingestelde standaardbewakingscode en/of grootboekrekening 

wordt gebruikt, wordt een waarschuwingsmelding gegeven. 

 

 Bij de keuze Contract in een splitsregel van een boeking worden nu niet meer alle 

contracten binnen het project getoond, maar nog slechts de contracten van de 

crediteur.  

 

 

Build 521 

 Wijziging i.v.m. KOVRA.  

 

Build 520 
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 SALES koppeling met externe systemen MainPlus en Mareon gerealiseerd.  

 

Build 519 

 Naast de SALES koppeling met NCCW is deze koppeling nu ook mogelijk met Itris. 

 Het meldingenvenster is als volgt gewijzigd: 

- Binnen het kader ‘Relaties’ wordt van weergegeven relatie nu ook de relatiecode 

getoond. 

- Van het kader ‘Submelding’ is de indeling gewijzigd. 

 

 

Build 518 

 Als in de splitsregel van een activiteit geen burgerwerkopdracht is gevuld, dan is het 

(net als in de journalisering van Financieel) toegestaan de mamocode te vullen: deze 

wordt niet meer automatisch leeggemaakt. 

 

 

Build 517 

 KOVRA versie 005b wordt nu ondersteund.  

 

Build 516 

 In procesactiviteiten worden nu ook Bedrag loonsom en Bedrag G-rekening getoond.  

 

Build 515 

 Bij het kopiëren van splitsregels binnen een proces in een multi-usersituatie konden 

splitsregels verloren gaan. Dit is opgelost. 

 

 

Build 514 

 De module-optie Dispatch koppeling is nu geactiveerd.  

 

Build 513 

 Processen werden abusievelijk over de groepen heen getoond. Dit is gecorrigeerd.  

 Memo's van afgehandelde activiteiten (Tab Memo) zijn nu volledig te lezen door te 

scrollen. 

 

 Bij het aanmaken van e-mails vanuit Intake wordt het BCC-veld van de e-mail niet 

meer automatisch ingevuld. 
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 In het tabblad Proces van het scherm Activiteit zijn de kolommen nu zichtbaar of 

onzichtbaar te maken en zijn de kolommen Projectomschrijving en 

Opdrachtomschrijving toegevoegd aan de splitsregels. 

 

 In het scherm 'Signalering activiteiten' is de kolom Bedrijf toegevoegd waarin het 

bedrijf wordt getoond waaronder de activiteit is aangemaakt. De oorspronkelijke 

kolom Bedrijf is hernoemd naar Relatie en toont de relatie waarvoor de activiteit is 

aangemaakt. 

 

 Een splitsregel op basis van een burgerwerkopdracht  in een digitaal proces krijgt nu 

als omschrijving de omschrijving van die opdracht mee. 

 

 Zie het document KRAAN Sidebar Dispatch koppeling 

.\PDF\KRAAN_Sidebar_Dispatch_koppeling.pdf voor informatie over dit onderwerp. 

 

 

Build 512 

 Het is nu mogelijk vanuit splitsregels het bijbehorende contract in te zien.  

 

Build 511 

 De factuurmemo in het activiteitendetailscherm toont nu de ingevoerde tekst inclusief 

het eerste karakter. 

 

 Het is nu mogelijk de rechten tot het doen van splitsregelmutaties te beperken. Zie het 

document KRAAN Sidebar splitsregelmutaties 

.\PDF\KRAAN_Sidebar_splitsregelmutaties.pdf. 

 

 

Build 510 

 Zie build 509. Voor het raadplegen van digitale documenten anders dan digitale 

facturen, wordt nu de in PBS ingestelde PDF-viewer gebruikt. 

 

 

Build 509 

 De kolom 'BTW Bedrag' in de tab Proces bij Procesfiattering is verbreed.  

 Bij het openen van verschillende vensters tegelijk bij activiteiten wordt de locatie per 

scherm nu vastgehouden. 

 

 Voor het raadplegen van digitale facturen wordt nu in plaats van Adobe reader een 

andere viewer gebruikt. 

 

 Het ten onrechte aanmaken van dubbele signaleringsactiviteiten is ondervangen. 

Binnen PBS, in het scherm Procesbewaking op de tab Bewaking is een knop 

toegevoegd waarmee dubbele processen kunnen worden gecorrigeerd en activiteiten 

zonder factuur kunnen worden afgehandeld. 

 

 

 

.PDFKRAAN_Sidebar_Dispatch_koppeling.pdf
.PDFKRAAN_Sidebar_splitsregelmutaties.pdf
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 Alle digitale documenten (met uitzondering van het in Financieel gekoppelde 

document) kunnen nu worden ontkoppeld. Tevens kunnen niet-financiële digitale 

documenten worden toegevoegd of verwijderd. 

 

 In het scherm 'Signalering activiteiten' zijn nu ook de kolommen 'Boekingsbatch' 

,'Factuur bedrag excl', 'Factuur bedrag incl' en Factuurdatum' beschikbaar. 

 

 

 Na akkoord, terugsturen, springen of afwijzen van een procesactiviteit wordt nu ook 

het aanhangende document (PDF) gesloten. 

 

 Bij invoer van een splitsregel voor een project met het kenmerk 'Burgerwerkproject' is 

het niet meer verplicht een burgerwerkopdracht, een werkbon en een mamocode te 

vullen. Dit probleem zou reeds opgelost zijn in build 508. 

 

 

Build 508 

 Bij invoer van een splitsregel voor een project met het kenmerk 'Burgerwerkproject' is 

het niet meer verplicht een burgerwerkopdracht, een werkbon en een mamocode te 

vullen (dit is in financieel ook niet verplicht). 

 

 

Build 507 

 De vernieuwde huisstijl van Kraan is nu ook doorgevoerd in Sidebar.  

 Het processcherm is voorzien van een schuifbalk en het paneel Splitsen van een 

'splitbar', zodat in het processcherm de knoppen Akkoord, Afwijzen en Terugsturen 

ook benaderbaar zijn op systemen die niet aan de minimale systeemeisen voldoen 

qua schermresolutie en lettertype. 

 

 Ter verduidelijking van de instelling ‘Bewoner aanmaken’ op de tab Externe systemen 

is deze gewijzigd in ‘Bewoner aanmaken als relatie’. Ook is de hinttekst aangepast. 

 

 

Build 506 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 505 

Voor een nieuwe melding voor een object wordt standaard de urgentie aangehouden 

zoals ingesteld binnen de instellingen op de tab Intake. Indien sprake is van 'Service Level 

Agreement', wordt standaard de urgentie met de laagste code aangehouden. 

 

Overige wijzigingen en uitbreidingen  

Algemeen:  
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 Algemeen: Voor de communicatie inzake opdrachten (de vorm is XML) tussen 

woningcorporaties en bouwondernemingen wordt de door KOVRA (KOVON 

Vastgoedonderhouds Referentie Architectuur) gemaakte standaard ondersteund. 

 

 

Instellingen:  

 Nieuw tabblad Externe systemen waarop wordt vastgelegd: 

- Het bij de wonincorporatie in gebruik zijnde externe systeem. 

- De koppeling van het stadium van het externe systeem aan het Kraan stadium en 

de hieruit voortvloeiende Kraan actie. 

- Het bij de opdrachtgever in gebruik zijnde externe systeem. 

- Het in kunnen stellen of voor een bewoner, op basis van een melding, 

relatiegegevens worden opgeslagen. Indien deze optie uit staat, wordt op het 

meldingenscherm gelegenheid gegeven contactgegevens vast te leggen en wordt 

de bewoner niet als relatie aangemaakt. 

 Op tabblad Intake de nieuwe Instelling Standaard rol melder. Bij opslaan van de 

melding wordt de relatie met de hier ingestelde rol automatisch van het vinkje melder 

voorzien. Hierbij moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

- De rol moet uniek zijn in de melding. 

- Bij een andere rol mag niet al een vinkje Melder zijn geplaatst. 

Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt het vinkje Melder niet 

automatisch geplaatst en moet dit handmatig worden uitgevoerd.  

 

 

Object tabblad koppeling extern:  

 Voor Objecten is het Detailscherm object uitgebreid met het tabblad Koppeling extern. 

Hier wordt de koppeling gelegd tussen het object binnen de Kraan software en het 

object binnen het externe systeem dat door de opdrachtgever (woningcorporatie) 

wordt gehanteerd. 

 

 

Object en bewoner:  

 Binnen het Objectoverzicht, op de tab Start worden met de knop Import vanuit 

klembord, naast de objectgegevens en de bewonergegevens ook de complexcode, de 

relatiecode van de opdrachtgever en de externe coderingen waaronder de objecten 

binnen het door de opdrachtgever gehanteerde meldingen systeem bekend zijn, 

geïmporteerd. 

 

 

Tab Ongelezen op hoofdscherm meldingen:  
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 Via de keuze Markeren als ongelezen van het rechtermuismenu wordt de actieve 

melding als zodanig gekenmerkt en weergegeven op de nieuwe tab Ongelezen. Via de 

keuze Markeren als gelezen van het rechtermuismenu wordt deze melding verwijderd 

van de tab Ongelezen. Ook door het openen van een ‘ongelezen’ melding wordt deze 

verwijderd van de tab Ongelezen. 

 Meldingen die als Nieuw zijn binnenkomen via het externe systeem (webservice), 

worden weergegeven op de Tab Ongelezen. 

 

 

Logboek melding:  

 Toegevoegde c.q. gemuteerde dossiers worden in het Logboek van een melding 

weergegeven. 

 Indien gebruik wordt gemaakt van externe systemen ten behoeve van 

geautomatiseerde intake worden hier ook berichten weergegeven. Berichten van het 

formaat XML kunnen met de desbetreffende XML-knop worden gelezen. Binnen de 

instellingen kan op het tabblad Intake worden opgegeven om de hoeveel seconden er 

gecontroleerd moet worden op ongelezen berichten. 

 

 

Mandaten:  

 Op Complexniveau is voor gekoppelde mandaten op de tab Mandaat/SLA het veld 

Contractnummer toegevoegd. 

 

 

Build 504 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 503 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 502 

 Niet-functionele aanpassing.  

 

Build 501 

 Splitsregels uit vorige activiteiten zijn de kopiëren naar de huidige activiteit.  

 Splitsregels werden soms dubbel getoond door een schermverversingsprobleem. Dit is 

opgelost. 

 



KRAAN versie 1.5 

Help Updates 

 

Kraan Bouwcomputing B.V. 71 

 

 Het factuurbonnummer van de leverancier wordt nu getoond in het activiteitenscherm.  

 Bij het accepteren van de afwijzing van een proces is het nu mogelijk de boeking los te 

koppelen van het proces, zodat de registerboeking opnieuw kan worden geboekt of 

tegengeboekt. De boeking komt ook beschikbaar voor het direct fiatteren. 

 

 Activiteiten kunnen nu alleen worden toegewezen aan medewerkers binnen het 

proces. 

 

 Het is nu mogelijk vanuit het 'splitsscherm' in een proces een bewakingscode en een 

eenheid aan het basisbestand toe te voegen. 

 

 

 De vierkantscontrole is verbeterd.  

 Bij het kiezen van een project in het scherm met de splitsregels worden nu alleen de 

nog niet gereed zijnde projecten getoond waaraan een werkbegroting is gekoppeld. 

 

 

Build 500 

 Module gesynchroniseerd.  
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20 RELATIEBEHEER Update 1.5 

 

Build 502 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 501 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 500 

 Module gesynchroniseerd.  
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21 SYSTEEMBEVEILIGING Update 1.5 

 

Build 504 

 Algemene update.  

 

Build 503 

 Algemene update.  

 

Build 502 

 Algemene update.  

 

Build 501 

 KRAAN Systeembeveiliging is voorbereid op het gebruik van de KRAAN Werkbon 

app. 

 

 Binnen KRAAN Systeembeveiliging wordt nu gecontroleerd of een relatiecode al 

gekoppeld is aan een andere gebruiker. Hierdoor wordt onder meer voorkomen dat 

zich problemen voordoen bij de webservicekoppeling van KRAAN met ViaData. 

 

 

Build 500 

 Module gesynchroniseerd.  
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22 SYSTEMATISCH ONDERHOUD Update 1.5 

 

Build 506 (05-12-2018) 

 Op de Tab Conditiemeting van de module Onderhoudsverwachting is het mogelijk 

foto’s te koppelen aan de regels binnen het paneel Gebreken door gebruik te maken 

van de keuze ‘Document toevoegen’ in het rechtermuismenu . Echter, na het 

koppelen van een foto werd de bijbehorende ‘camera’-bitmap niet direct zichtbaar op 

de regel. Vanaf deze build zijn de betreffende bitmapjes weer te geven met behulp 

van de F5-toets.  

 

 

Build 505 

 Tijdens het kopiëren van een vestiging worden ook de bijbehorende selecties binnen 

de meerjarenraming gekopieerd. Hierbij worden de gekopieerde selecties van een 

uniek volgnummer voorzien. 

In de situatie dat het hiervoor gebruikte volgnummer hoger dan 99 zou moeten 

worden, mislukte het kopieren van de vestiging. Dit is aangepast door voor het 

automatisch genereren van een volgnummer het aantal posities te vergroten van 2 

naar 3. 

 

 

Build 504 

 Het bijwerken van de onderhoudsverwachting vanuit het bouwdelenbestand is 

hersteld.  

 

 

Build 503 

 De performance tijdens het opstarten is verbeterd.  

 

Build 502 

 Gegevens conditiemeting lopen weer synchroon met de bijbehorende 

inventarisatiegegevens. 

 

 

Build 501 
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 Wijziging Elementcode nu ook in KRAAN Systematisch Onderhoud. 

- Het aantal posities voor het onderdeel 'Variant element' (VE) is vergroot van 1 

naar 2 posities. Deze wijziging betreft de SO-modules Onderhoudsverwachting, 

Meerjarenraming en Jaarbegroting. Deze wijziging was al beschikbaar voor de 

KRAAN modules Basiscodebestand, Bouwdeelbestand, Begroot en Bewerk, Bouw 

Plus en Werkbegroting (zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur 

.\PDF\KRAAN Calculatieprogrammatuur.pdf).  

- Binnen bestaande 'eigen' afdrukdefinities is de breedte van het onderdeel 'Variant 

element' (VE) niet gewijzigd. Voor het afdrukken van beide posities is de breedte 

van de betreffende kolom te muteren. Voor nieuwe 'eigen' afdrukdefinities wordt 

voor de kolom ‘Variant element’ standaard de breedte van 2 posities 

aangehouden.  

 

 Instellen afdrukbereik meerjarenraming voor object met behulp van zoomknoppen is 

weer mogelijk. 

 

 Bijsturen binnen simulatie meerjarenraming is weer beschikbaar.  

 

Build 500 

 Niet vrijgegeven voor uitlevering.  

 

 

.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
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23 WERKBEGROTING Update 1.5 

 

Build 505 (07-01-2019) 

 Na het in de werkbegroting verwijderen van het document waaronder in Kopersbeheer 

vervallen meer- en minderwerk is klaargezet en in de werkbegroting is ingelezen, was 

het niet meer mogelijk dit vervallen meer- en minderwerk opnieuw klaar te zetten. Dit 

is aangepast. 

 

 

Build 504 

 Na het in de werkbegroting verwijderen van het document waaronder in Kopersbeheer 

vervallen meer- en minderwerk is klaargezet en in de werkbegroting is ingelezen, was 

het niet meer mogelijk dit vervallen meer- en minderwerk opnieuw klaar te zetten. Dit 

is aangepast. 

 

 

Build 503 

 De vernieuwde huisstijl van Kraan is nu ook doorgevoerd in Werkbegroting. 

 Indien tijdens het inlezen van (detail)begrotingen in de werkbegroting door het 

programma wordt geconstateerd dat een aantal van de in te lezen regels niet correct 

zijn gevuld, wordt bij Annuleren geen enkele regel aan de werkbegroting toegevoegd. 

 

 

Build 502 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 501 

 Module gesynchroniseerd.  

 

Build 500 

 Zie het document KRAAN Calculatieprogrammatuur .\PDF\KRAAN 

Calculatieprogrammatuur.pdf voor een beschrijving van de wijzigingen en 

uitbreidingen. 

 

 

 

.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
.PDFKRAAN%20Calculatieprogrammatuur.pdf
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