Uitgebreide beglazing
- F11 Deze module omvat een geheel van aanvullende functies die direct verbonden zijn met het vullen en meer in het
bijzonder:
Meerkost in energie
Het is mogelijk iedere leverancier een “meerkost aan energie” toe te wijzen uitgedrukt in Kg.
Deze bijkomende bijbetaling wordt toegepast na iedere huidige berekening, aan de “voet” van de bestelling van de
beglazing, op het totale gewicht van de beglazing in deze bestelling voor iedere leverancier.
Meerdere leveranciers van beglazing met ondersteunde keuze
Meerdere leveranciers kunnen toegewezen worden aan dezelfde beglazing. De technische eigenschappen (dikte,
gewicht, beperkingen van de afmetingen, ...) zijn algemeen geldend, maar het “prijsbeleid” (/m2, kleine
afmetingen, etc...) kan echter gepreciseerd worden voor IEDERE leverancier.
Net voor het afdrukken van de bestelling van de beglazing verschijnt een selectiemogelijkheid op het scherm,
bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Eén enkele leverancier kiezen, de goedkoopste “in het totaal”
De goedkoopste leverancier selecteren voor iedere referentie
De leverancier(s) opleggen (algemeen of per referentie)
Een “standaard” leverancier selecteren

Prijs beglazing verbonden met een dossier
Als men voor bepaalde referenties een bijzondere prijs overeenkomt voor een specifieke werf kan men de
leverancier en de overeengekomen prijs (prijzen) toewijzen.
De dag dat de beglazingen besteld worden, wordt rekening gehouden met deze leverancier(s).
Met de prijzen in punt 2 wordt GEEN rekening gehouden tijdens de berekening van de prijs en het bestek (want
men kan niet veronderstellen welke leverancier geselecteerd zal worden. Met de prijs (prijzen) in punt 3 wordt
echter wel rekening gehouden voor de berekening van de prijs en het bestek).
Het aanbrengen van merktekens voor de plaatsing van de beglazing
Mogelijkheid in een volledig DOSSIER Chacal te vragen een UNIEKE plaatsing van merktekens toe te wijzen voor
iedere beglazing met een bepaalde referentie en afmetingen.
Concreet komt dit erop neer dat ieder referentie glasvolume X, breedte B, hoogte H een unieke “code” krijgt
toegewezen (2 of 3 letters) bijvoorbeeld: AA, AB, AC, AD, ... BA, BB, etc...
Op het ontwerp kan men vragen deze code af te drukken en vragen aan uw leverancier deze te hernemen op zijn
etiket.
Tijdens de plaatsing zoekt men voor een bepaalde vleugel de beglazing “XY” op de palet en men hoeft zich niet
meer om afmetingen, referenties, etc... te bekommeren.
Gebeurtenis op eigenschappen
Uitsluitend bij het gebruik van zogenaamde “per zijde” beglazingen bestaat de mogelijkheid een gebeurtenis aan te
maken voor iedere “eigenschapwaarde” om hiermee rekening te kunnen houden in de naamlijst.

