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00.1 NAVIGATIE

Vensters (hoofdstuk 1 t/m 6)
1. Het programma opent met het venster Project-lijst. Hier worden alle projecten getoond. Door op een project 

te klikken in de lijst wordt een nieuw venster Project-detail geopend, de Project-lijst wordt gesloten.

2. In het venster Project-detail is bij werkzaamheden het venster Takenlijst te openen. Dit venster opent 

bovenop het venster Project-detail. De takenlijst moet worden gesloten om verder te kunnen.

3. In het venster Project-detail is bij werkzaamheden een Preview van het rapport te openen. Hier kan 

doorheen worden gebladerd middels knoppen die in een klein venster verschijnen. Deze Preview moet 

worden gesloten om verder te kunnen.

Project-lijst

Taken-lijst

Project-detail
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Menuonderdelen (hoofdstuk 7 t/m 11)
1. In de menubalk zijn onder Beheer de volgende onderdelen te vinden: 

• BackUp en restore 

• Bedrijfsgegevens 

• Gebruikers 

• Disciplines en uurlonen 

• Licentie

2. Hier worden gegevens ingevuld die nodig zijn om de applicatie te kunnen laten functioneren zoals 

bijvoorbeeld de licentie of uurlonen die bij het maken van offertes nodig zijn. 

 Over het algemeen zijn dit de onderdelen die minder vaak nodig zijn in het dagelijkse gebruik.
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01.0 PROJECT-LIJST

1. In detailweergave kan de status van het project worden ingesteld. Hierbij kan worden gekozen tussen ‘actueel’ 

en ‘archief’. 

2. Zie ook hoofdstuk 09 Gebruikers.

lijstweergave

lijst met projecten

van gebruiker wisselen *2

huidige gebruiker

nieuw project

reset zoekterm

type om projecten in lijst te zoeken

detailweergave

toon actuele of gearchiveerde projecten *1
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02.0 PROJECT-DETAIL

1. Door op de rij te klikken wordt de offerte geselecteerd. Rechts van deze lijst worden de gegevens van de 

betreffende offerte getoond.

2. Offertes kunnen alleen worden verwijderd als deze geen ingevulde takenlijst bevat.

3. Projecten kunnen alleen worden verwijderd als deze geen offertes bevatten.

4. Een nieuw venster wordt getoond met de boven deze knop geselecteerde takenlijst.

5. Eigen kunnen aan de DNR worden toegevoegd, een aparte knop met lijst wordt getoond.

6. Een hulpvenster met de te selecteren layoutonderdelen wordt getoond.

7. Exporteert een excellijst van de ingevulde takenlijst zonder opmaak.

8. Toont het overzicht met samenvatting van alle fases die in de takenlijst zijn geselecteerd en ingevuld.

9. Zie ook hoofdstuk 09 Gebruikers.

lijstweergave van gebruiker wisselen *9

reset vensterafmeting

huidige gebruiker

verwijder project *3

detailweergave

nieuwe offerte

extra  
taken *5

toon overzicht *8

hulp  
layout *6

naar takenlijst *4

preview 
rapport

export  
naar .xls *7

export  
naar .pdf

lijst met offertes overzicht fases

verwijder  
offerte *2

geselecteerde offerte *1
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03.0 TAKENLIJST-DNR (VOLLEDIGE SELECTIE)

1. Door een thema te selecteren wordt rechts de lijst met bijbehorende taken getoond.

2. Door op een fase te klikken wordt deze uitgeklapt en worden alle thema’s getoond. Fases en thema’s waar 

taken zijn aangevinkt worden oranje gemarkeerd.

3. Er wordt ter illustratie een reeks taken random ingevuld.

4. Alle N-taken worden aangevinkt. Zelf moeten de disciplines, ‘uurlonen’ en uren nog worden ingevuld. Als 

bij disciplines en uurlonen ‘markeer als standaard’ is aangevinkt bij de betreffende discipline, wordt deze 

automatisch ingevuld. (Zie hoofdstuk 10)

5. Een andere gebruiker van dit programma kan takenlijsten exporteren (zie *6). Met deze knop kan een 

uitwisselbestand worden geïmporteerd.

6. Hiermee kan een takenlijst worden geëxporteerd. Dit bestand wordt gecodeerd opgeslagen en zonder dit 

programma niet worden ingelezen.

7. Bij het exporteren kan worden gekozen een specifieke discipline te exporteren. Bij het aanvinken van dit 

vakje kan rechts ervan de te exporteren discipline worden geselecteerd. Als dit vakje leeg blijft worden alle 

disciplines geëxporteerd.

8. De aangevinkte taak (zie *11) wordt oranje gemarkeerd.

9. Selecteer de gewenste discipline.

10. Selecteer het gewenste ‘uurloon’. Uurlonen worden ingesteld in het menu “disciplines en uurlonen”

11. Taken moet eerst worden aangevinkt alvorens disciplines en ‘uurlonen’ kunnen worden geselecteerd.

sluit venster

tabblad volledige selectie

tabblad  
selectie disciplines maak voorbeeld *3

selecteer  
alle N-taken *4

importeer  
DNR-takenlijst *5

exporteer  
DNR-takenlijst *6

reset alle taken optie exporteren *7

fases *2

geselecteerd thema *1

thema’s *2

taken *8

taken

selectie  
discipline *9

selectie 
 “uurloon” *10

aanvinken  
taak *11

uren 
invullen
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04.0 TAKENLIJST-DNR (SELECTIE DISCIPLINES)

1. Door een thema te selecteren wordt rechts de lijst met bijbehorende taken getoond.

2. Door op een fase te klikken wordt deze uitgeklapt en worden alle thema’s getoond. Fases en thema’s waar 

taken zijn aangevinkt worden oranje gemarkeerd.

3. Er wordt ter illustratie een reeks taken random ingevuld.

4. Alle N-taken worden aangevinkt. Zelf moeten de disciplines, ‘uurlonen’ en uren nog worden ingevuld. 

5. Een andere gebruiker van dit programma kan takenlijsten exporteren (zie *6). Met deze knop kan een 

uitwisselbestand worden geïmporteerd.

6. Hiermee kan een takenlijst worden geëxporteerd. Dit bestand wordt gecodeerd opgeslagen en zonder dit 

programma niet worden ingelezen.

7. Bij het exporteren kan worden gekozen een specifieke discipline te exporteren. Bij het aanvinken van dit 

vakje kan rechts ervan de te exporteren discipline worden geselecteerd. Als dit vakje leeg blijft worden alle 

disciplines geëxporteerd.

8. De aangevinkte taak (zie *11) wordt oranje gemarkeerd.

9. Selecteer de gewenste discipline.

10. Taken moet eerst worden aangevinkt alvorens disciplines en ‘uurlonen’ kunnen worden geselecteerd.

sluit venster
tabblad  

volledige selectie

tabblad selectie disciplines

fases *2

geselecteerd 
thema *1

thema’s *2

taken *8

taken

maak voorbeeld *3

selecteer  
alle N-taken *4

importeer  
DNR-takenlijst *5

exporteer  
DNR-takenlijst *6

reset alle taken optie exporteren *7

selectie discipline *9 aanvinken 
taak *10
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05.0 TAKENLIJST-CR

1. Door een categorie te selecteren wordt rechts de 

lijst met bijbehorende werkzaamheden getoond.

2. Alleen eigen categorieën kunnen worden bewerkt. 

Deze kunnen alleen worden verwijderd als er nog 

geen werkzaamheden toe zijn gekend en/of niet 

vergrendeld zijn.

3. De aangevinkte werkzaamheden (zie *7) 

worden oranje gemarkeerd.

4. Alleen eigen werkzaamheden kunnen 

worden bewerkt. Deze kunnen alleen 

worden verwijderd als ze niet zijn 

aangevinkt en/of niet vergrendeld zijn.

5. Selecteer de gewenste discipline.

6. Selecteer het gewenste ‘uurloon’. Uurlonen worden ingesteld in het menu “disciplines en uurlonen.

7. Werkzaamheden moet eerst worden aangevinkt alvorens disciplines en ‘uurlonen’ kunnen worden 

geselecteerd.

sluit venster

categorieën werkzaamheden

voeg eigen categorie toe

geselecteerde  
categorie *1

bewerk categorie *2

voeg eigen werkzaamheden toebewerk eigen werkzaamheden *4

werkzaamheden *3 selectie 
discipline *5

selectie 
“uurloon” *6

aanvinken 
taak *7

uren 
invullen

nummer eigen 
categorie

naam eigen 
categorie

vergrendel 
categorie

nummer eigen 
werkzaamheid naam eigen 

werkzaamheid

vergrendel 
werkzaamheid
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06.0 TAKENLIJST-EIGEN TAKEN

1. Door een categorie te selecteren wordt rechts de lijst 

met bijbehorende werkzaamheden getoond.

2. Eigen categorieën kunnen alleen worden verwijderd 

als er nog geen werkzaamheden zijn toegekend en/

of niet vergrendeld zijn.  

Een subcategorie kan worden aangegeven om de 

lijst te kunnen filteren.

3. De aangevinkte werkzaamheden (zie *7) 

worden oranje gemarkeerd.

4. Alleen eigen werkzaamheden kunnen 

worden bewerkt. Deze kunnen alleen 

worden verwijderd als ze niet zijn 

aangevinkt en/of niet vergrendeld zijn.

5. Selecteer de gewenste discipline.

6. Selecteer het gewenste ‘uurloon’. Uurlonen worden ingesteld in het menu “disciplines en uurlonen.

7. Werkzaamheden moet eerst worden aangevinkt alvorens disciplines en ‘uurlonen’ kunnen worden 

geselecteerd. Dit kan alleen bij werkzaamheden waarbij bij de categorie ‘selecteren in project’ is aangevinkt. 

(zie *2)

sluit venster
filter lijst 

categorieën *2 voeg eigen werkzaamheden toebewerk eigen werkzaamheden *4

categorieën werkzaamheden

voeg eigen categorie toe

geselecteerde  
categorie *1

bewerk categorie *2

werkzaamheden *3 selectie 
discipline *5

selectie 
“uurloon” *6

aanvinken 
taak *7

uren 
invullen

nummer eigen 
categorie

naam eigen 
categorie

vergrendel 
categorie

subcategorie 
t.b.v. filter

nummer eigen 
werkzaamheid naam eigen 

werkzaamheid

vergrendel 
werkzaamheid
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07.0 BACKUP EN RESTORE

Alleen van toepassing in de standalone versie voor bestaande FileMaker Pro gebruikers

1. Als dit is aangevinkt verschijnt er na het afsluiten een venster met de vraag of er een backup moet worden 

gemaakt. Als op OK wordt geklikt wordt van de applicatie een backup gemaakt, er verschijnt dan een venster 

waarin de voortgang van de backup routine wordt aangegeven. Als de backup gereed is sluit dit venster 

automatisch.  

De BackUp bestanden zijn gecodeerd en kunnen alleen in een lege kopie van het originele bestand worden 

ingelezen (zie *3). De map met BackUpbestanden bevindt zich op dezelfde plaats als de applicatie.

2. Hiermee wordt direct een BackUp gemaakt. Zie verder *1.

3. Er wordt een lege reservekopie gemaakt van de applicatie. De kopie is helemaal leeg en bevat geen licentie, 

deze moet opnieuw worden ingesteld.

4. Pad naar de lege reservekopie. Hierop klikken opent in MacOS de finder, en in Windows de verkenner met de 

map met de reservekopie.

5. De BackUp inlezen in het lege bestand. Deze knop is alleen zichtbaar in de lege reservekopie.  

Om de BackUp in te lezen in dit lege bestand moet dit bestand om veiligheidsredenen naar dezelfde map 

als de oorspronkelijke applicatie worden verplaatst. Vanuit die positie kan het bestand worden geopend, 

de licentie worden ingesteld en de BackUp worden ingelezen. Als het lege bestand niet in de juiste map is 

geplaatst kan de BackUp niet worden ingelezen.

Opmerking: de BackUp is 
niet incremental, dat wil 
zeggen dat er één BackUp 
wordt gemaakt en geen 
versies vanverschillende 
tijdsmomenten.  
Als er eerder een BackUp 
is gemaakt wordt deze 
overschreven.  
Indien incremental 
functionaliteit is gewenst, 
wordt geadviseerd hiervoor 
aanvullende software te 
gebruiken.

pad / naar / locatie / reservekopie …

sluit venster

BackUp maken  
na afsluiten *1

Direct BackUp maken *2

Bestand terugzetten *5

sluit venster

Direct lege reservekopie maken *3

Pad naar lege reservekopie *4
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08.0 BEDRIJFSGEGEVENS

1. Importeer logo. Bestandsformaten: jpg, png, tiff, eps en pdf.  

Minimale bestandsafmeting 160 x 61 pixels.  

Grotere bestanden worden passend geïmporteerd, de afbeelding wordt alleen verschaald, de verhoudingen 

worden niet aangepast. 

Het logo wordt op de layout van de offerte getoond.

2. Vergrendel de bedrijfsgegevens. De gegevens kunnen niet worden bewerkt en er kan geen logo worden 

geïmporteerd. Nogmaals klikken ontgrendelt de bedrijfsgegevens.

sluit venster

Importeer logo *1

sluit venster

vul bedrijfsgegevens in

Vergrendel 
bedrijfsgegevens *2
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09.0 GEBRUIKERS

1. Voeg een gebruiker toe. Er verschijnt een venster waarin een gebruikersnaam en wachtwoord moet worden 

aangegeven, het wachtwoord moet ter controle nogmaals worden ingevoerd. 

Standaard is de gebruiker “demo” aanwezig. Er kan altijd 1 eigen gebruiker worden aangemaakt.  

Afhankelijk van de licentie kunnen dit er meer zijn.

2. De gebruikers die op dat moment is aangemeld wordt oranje gemarkeerd. (zie ook *3)

3. Opnieuw aanmelden. Vul hier een gebruiker en wachtwoord in.

In het venster ‘Project-lijst’ en ‘Project-detail’ bevindt zich de knop ‘Van gebruiker wisselen’. Daar de gebruiker en 

wachtwoord uit de lijst van het bovenstaande venster invullen.

sluit venster

Voeg gebruiker toe *1

gebruikersHuidige 
gebruiker *2

sluit venster

Opnieuw aanmelden *3
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10.0 DISCIPLINES EN UURLONEN

1. 

Lijst met uurlonen behorende bij de geselecteerde discipline en het geselecteerde jaartal.

2. De gegevens van de uurlonen behorende bij het geselecteerde uurloon.

3. Selecteer het jaartal. De uurlonen uit het desbetreffende jaartal worden in de lijst getoond  

(mits aanwezig).

4. Voer nieuw uurloon in. Er wordt een nieuwe rij getoond met het actuele jaartal waarvan de gegevens links 

verder kunnen worden ingevuld. De cursor springt automatisch naar het veld “soort werk”.  

Het veld toegepast geeft aan hoe vaak het desbetreffende uurloon in een offerte is toepast.  

Als het uurloon is toegepast kan het niet meer worden verwijderd.

5. Als het actuele jaartal niet overeenkomt met de het jaartal van de lijst met de meest recente uurlonen 

verschijnt deze knop. Hiermee kunnen alle in uurlonen van de geselecteerde discipline worden gedupliceerd 

naar het actuele jaar. De uurlonen in het oorspronkelijke jaar blijven staan.

6. Verwijder het uurloon. Dit is niet mogelijk als het uurloon in een offerte is toegepast. (zie ook *4)

7. Vergrendel de uurlonen. De gegevens kunnen niet worden bewerkt. Nogmaals klikken ontgrendelt de 

uurlonen.

8. Markeer als standaard.  Bij het aanvinken wordt deze discipline in de takenlijst automatisch ingevuld.

Omdat een in een offerte alleen het uurloon van het actuele jaartal wordt gebruikt is het van belang bij de 

overgang naar een nieuw jaar de uurlonen te controleren en zonodig te actualiseren. (zie ook *5)

sluit venster
selecteer jaartal *3 actualiseer uurloon *5

nieuw uurloon *4

geselecteerde discipline geselecteerde uurloon

disciplines uurlonen *1

verwijder 
uurloon *6

markeer als 
standaard *8

Gegevens 
uurlonen *2

vergrendel 
uurlonen *7

sluit venster
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11.0 LICENTIE

Alleen van toepassing in de standalone versie voor bestaande FileMaker Pro gebruikers

1. Licentie importeren. Selecteer het licentiebestand dat je hebt 

ontvangen. Dit ziet er zo uit: DNR##-####-####.data (de #-tekens 

zijn letters en cijfers). 

Voer in het venster dat verschijnt daarna de licentiecode in die je apart 

hebt ontvangen. De cursor verspringt automatisch naar het volgende 

veld als er voldoende tekens zijn ingevuld. De rode X verandert in een 

groene V als de juiste code is ingevoerd. 

Klikt op OK als de code juist is ingevoerd.  

Mocht de code niet juist zijn en toch op OK is geklikt dan volgt een 

melding. Mocht het hierna nog niet lukken, klikt dan op OK, het venster wordt gesloten.  

De code kan dan alsnog in het venster ‘Licentie’ kan worden ingevoerd. Tot die tijd blijft de applicatie in demo-

modus functioneren.

2. Licentie kopen. In link naar de verkoop-website wordt geopend.

3. Licentiecode. Hier kan de licentiecode wordt ingevuld als dit bij *1 nog niet is gelukt. Het invulvenster is alleen 

beschikbaar als de licentie niet is vergrendeld. (zie *4) 

Let op, het wissen van deze code zet de applicatie terug in demo-modus.

4. Vergrendel de licentie. De gegevens kunnen niet worden bewerkt. Nogmaals klikken ontgrendelt de 

licentiegegevens.

sluit venster

licentie importeren *1

gegevens licentie

licentie kopen *2

licentiecode *3

vergrendel 
licentie *4

sluit venster
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