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Stuklijsten opslaan in Microsoft Access database (mdb) 

Vanaf versie 2010-1 is het mogelijk om bij het opslaan van een tekening automatisch alle getekende 
artikelen op te slaan in een mdb bestand. Dit is een ideale werkwijze om een koppeling tot stand te brengen 
tussen Visoft en een offerte programma. Ook de ruimte informatie wordt opgeslagen. 

U kunt zelf aangeven waar het partlist.mdb bestand komt te staan. Dit kan dus een netwerk locatie zijn. 
 
Het partlist.mdb bestand bevat de volgende tabellen: 
 
Projects 

veldnaam voorbeeld inhoud 

ProjectID 5 

Name BK_1e_verd_striken 

DrawingID VISOFT-DEM-LAPT\C:\ViSoftBeta\Projekte\ \Bnr16\BK_1e_verd_striken 

DrawingName 777_016_BK 

DateTimeSaved 9-11-2009  12:03:53 

 
ProjectID  wordt automatisch door Visoft doorgenummerd, dit is dus een uniek nummer. 
Name   is de naam waaronder u het project opslaat. 
DrawingID  is het volledige pad en de naam van het project. 
DrawingName  is de inhoud van het veld wat u bij klant info => naam ingeeft. 
DateTimeSaved is de datum en tijd dat de tekening is opgeslagen 
 
Roominformation 

veldnaam  voorbeeld  

RoomInformationID   1 het unieke ruimte informatie nummer door Visoft gemaakt 

ProjectID   1 het unieke ruimte nummer door Visoft gemaakt 

RoomBaseArea   12 basis oppervlak van de ruimte voordat wanden geplaatst zijn 

RoomOutline   14 basis omtrek van de ruimte voordat wanden geplaatst zijn 

RoomVolume   30 inhoud van de ruimte 

RoomHeight   2,5 hoogte van de ruimte 

FloorTotalArea   12 oppervlak van de vloer 

FloorOutline   14 omtrek van de vloer 

FloorTiledArea   10,51 m2 betegeld vloer oppervlak 

FloorTiledAreaPrcent   88% percentage betegeld vloer oppervlak 

WallsMuralsTotalArea   35 totaal oppervlak muren en wanden 

WallsMuralsTiledArea   28,09 m2 betegelde muren en wanden 

WallsMuralsTiledAreaPercent    80% percentage betegeld muur en wand oppervlak 

WallsMuralsTexturedArea   6,91 m2 muren en wanden niet betegeld 

WallsMuralsTexturedAreaPercent   19% percentage niet betegeld muur en wand oppervlak 

CeilingTotalArea   12 plafond oppervlak 

RoofArea    
schuine dak oppervlak 
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 Tiles 

veldnaam voorbeeld omschrijving 

TileID 39 uniek tegelnummer 

ProjectID 5 het unieke project nummer 

Texture   n.v.t. 

Brand Royal Mosa BV tegel merk 

Series Greys serienaam 

TileType UNI soort tegel 

Number 24 (14)  aantal heel ( aantal gesneden) 

OrderNumber 203V6060 bestelnummer fabrikant 

Size 596 x 596 afmeting in mm 

Amount 8,64 (6,32) bruto hoeveelheid ( netto ) 

AmountToOrder 9 hoeveelheid te bestellen 

PriceUnit m² prijs eenheid 

PriceSingle 70,34 prijs per prijseenheid 

Price 633,0599 totaal bedrag 

 
Sanitary 

veldnaam voorbeeld 

SanitaryID 85 

ProjectID 1 

Texture   

Brand Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG 

Description Toiletten-Bürstengarnitur Wandmodell, komplett SQUARE 

OrderNumber 83900910-00 

Size 100 x 470,34 x 108,94 

Quantity 1 

PriceSingle 0 

Price 0 
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Materials 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regions  ( geeft een overzicht per gebied welke tegels en voegkleur benodigd zijn) 

RegionID 11 nummer gebied 

ProjectID 1 het unieke project nummer 

Region Vloer 1 naam gebied 

TotalArea 5,63 netto oppervlak gebied 

TileTexture  nvt 

Brand 
Cotto 
d'Este merknaam 

Series Bluestone serienaam 

TileType UNI soort tegel 

Number EG_GT85 bestelnummer (fabrikant) 

OrderNumber 142 x 142 tegel afmeting in mm 

Size 
5,68 

(5,63) bruto ( netto) hoeveelheid 

Amount 290 (81) totaal aantal ( heel aantal) 

PriceUnit m² prijs eenheid 

GroutTexture  nvt 

GroutName Grey kleurnaam voeg 

GroutBrand Sopro merknaam voeg 

GroutOrderNumber 913 grey bestelnummer voeg 

GroutAmount 8,591 benodigde hoeveelheid voegmiddel 
 
 

veldnaam voorbeeld omschrijving 

MaterialID 20 uniek nummer 

ProjectID 5 het unieke project nummer 

Texture   nvt 

Brand Schluter merknaam 

Description Rondec 3 m omschrijving 

OrderNumber RO125AE/300 bestelnummer / lengte 

Amount 2,6 hoeveelheid 

AmountToOrder 1 te bestellen 

PriceSingle 14,82 prijs per 

PriceUnit stuk prijs eenheid 

Price 14,82 totaal prijs 
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Instellingen in c:\VisoftCreative\settings.xml 
De volgende regels moeten worden aangepast: 
<EnableSavePartListToMdb>false</EnableSavePartListToMdb> 
 
Zet false op true 
 
Vul onderstaand het pad in waar de partlist.mdb komt te staan, bv: 
 
<PathToPartListDB>g:\protegel\data\partlist.mdb </PathToPartListDB>  
 
(De partlist.mdb wordt de eerste keer door Visoft automatisch aangemaakt) 
 
 
 
De koppeling: 
Vanuit een offerte programma zijn dus de benodigde gegevens in te lezen. 
 
Vanuit de tabel projects zijn de gegevens van het project, bouwnummer of woningtype en ruimtenaam in te 
lezen. Gebruik hier het veld DrawingID of DrawingName voor. 
 
Leg vast hoe in het vervolg tekeningen worden opgeslagen. 
 
Voorbeeld in het veld DrawingName  (klantnaam): 
Projectnummer_bouwnummer_ruimte 
777_016_BK 
 
Voorbeeld in het veld DrawingID: 
Computernaam\schijfnaam\mapnaam\Projekte\mapnaam\mapnaam\enz 
 
Pc_Jan\g:\visoftdata\Projekte\777\keuzes\16\BK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


