
Calculatie opname

Projecten overzicht
Op deze pagina worden alle projecten weergeven. 
Deze projecten worden allemaal automatisch opgehaald vanuit Exact Bouw7. 

Begin met het toevoegen van een sjabloon door op Sjablonen te klikken.

Sjablonen
Hier zie je het overzicht van alle sjablonen en kan je een nieuw sjabloon aanmaken.



Sjabloon toevoegen
Wanneer er een sjabloon wordt toegevoegd krijg je de mogelijkheid om een aantal opties te selecteren
ruimtes toe te voegen en per ruimte een optie toe te voegen. 

Voor het toevoegen van ruimtes moeten eerst alle ruimte types worden toegevoegd.

Ruimte / hoofdstuk opties:
- Enkele keuze
- Meerkeuze
-- Tekstveld
- Open vraag
- Favoriete artikelen

Zodra het sjabloon compleet is kan deze worden opgeslagen en worden gebruikt bij uitvoeren van
calculatie opnames. 

Ruimte types
Voeg verschillende ruimtes toe.
De ruimtes zijn portaal breed wat betekent dat deze bij het maken van een volgend sjabloon niet
nogmaals hoeven worden toegevoegd.



Artikelen
Voeg handmatig artikelen toe of importeer deze uit een bestand. 
Alle gewenste eenheden en btw types kunnen worden toegevoegd.

Daarnaast is het mogelijk om disciplines aan te maken om na het uitvoeren van de opname betrokken
partijen op de hoogte te brengen.

Na het toevoegen van de artikelen worden deze zichtbaar wanneer je onder een ruimte de optie
favoriet artikel toevoegt. 



Opname starten 
Zodra er een sjabloon beschikbaar is kan de opname worden uitgevoerd. Dit doe je door
terug te gaan naar het overzicht en een project te selecteren waarvoor je een calculatie opname
wil uitvoeren.

Vervolgens kan er indien aanwezig een plattegrond worden toegevoegd.

Selecteer calculatie opname starten voor het beginnen van de opname.
Kies een sjabloon en loop per ruimte / hoofdstuk alle stappen bij langs.

Opname uitvoeren



Bevestigen en versturen 
De calculatie opname wordt afgerond door het optioneel toevoegen van een bouwnummer, 
het overzicht van alle artikelen te controleren (samen met de opdrachtgever), het opname document
te delen met de opdrachtgever en het ondertekenen. 

Na het bevestigen en versturen kan de calculatie opname worden geopend waar deze kan worden
heropend, kan worden gedownloaden, de punten per discipline kunnen worden verstuurd naar de 
onderaannemers en de opname kan worden geexporteerd. 

Inzien


