/ Airco

CHANGELOG AIRCO-TOEPASSING (VERSIE 10/12/2018)
1.1

BUGS
-

Bug weggewerkt waardoor een onterechte foutboodschap bij sommige gebruikers verscheen.
Bug weggewerkt waardoor bepaalde vragen bij het onderdeel luchtgroep werden omgewisseld.
Bug weggewerkt waardoor bepaalde adviezen niet verschenen op het keuringsverslag.

1.2 FUNCTIONALITEITSVERBETERINGEN
-

Optie niet van toepassing toegevoegd bij elke ja/nee vraag.
De ruimte op de opmerkingenvelden was beperkt tot 1000 tekens. In de nieuwe versie is dit
quasi onbeperkt.
Optie andere toegevoegd bij de vraag “Regeling koelvermogen/compressoren” (Onderdelen:
condensing unit/koudwatermachine).
Bij het onderdeel ijswaterkring: optie “gedeeltelijk” toegevoegd bij de vraag “is het
koudwaterverdelingssysteem geautomatiseerd?”

1.3 HERWERKING TABBLAD REGELING
-

De airco-energiedeskundige krijgt de mogelijkheid op het tabblad Regeling om meerdere
regelsystemen toe te voegen.
De airco-energiedeskundige kan vanaf nu onderdelen koppelen aan een regelsysteem.
Herformulering van de vragen over de optimalisatie van de ingestelde temperatuur.

1.4 VERBERGEN/TONEN EN AANPASSEN VAN ADVIEZEN
-

De airco-energiedeskundige krijgt de mogelijkheid om in het overzicht adviezen (button
bovenaan) aan te geven welke adviezen op het keuringsverslag verschijnen.
o Via de knop
kan de airco-energiedeskundige kiezen om een advies te verbergen
(standaard worden alle adviezen getoond.
o Via de knop
kan de airco-energiedeskundige kiezen om het advies opnieuw te tonen.
o Via het
kan de airco-energiedeskundige de formulering van het advies zelf aan te
passen.

(Bekijk de handleiding voor meer informatie)
Opgelet: het doel van deze functie is om de airco-energiedeskundige de mogelijkheid te geven om de
adviezen te verfijnen afhankelijk van de concrete situatie ter plaatse. Dit geeft de airco-energiedeskundige
veel vrijheid, maar deze blijft wel verantwoordelijk voor de adviezen die al dan niet op het
keuringsverslag verschijnen.
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1.5 EIGEN BIJLAGE TOEVOEGEN
-

De airco-energiedeskundige krijgt op het tabblad Algemene gegevens de mogelijkheid om een
eigen
pdf-bijlage
(met
bijvoorbeeld
afzonderlijke
adviezen,
situatieschets,
energieverbruiksgegevens, aanwezige plannen,…) toe te voegen (via de knop bijlage toevoegen).
De maximale bestandsgrootte bedraagt 20MB. Afhankelijk van uw browser en de grootte van
het bestand krijgt u een voortgangsmelding onderaan op uw scherm.

1.6 ANDERE
-

Tekstuele aanpassingen
Uitfaseren verouderde opslagwijze om stabiliteit van de webapplicatie te verbeteren
Op 1 januari 2019 fuseren een aantal Vlaamse gemeenten. Bij het zoeken op de nieuwe
gemeentenamen krijgt u ook de opdrachten onder de oude gemeentes in het overzicht met
zoekresultaten.
Lay-outverbeteringen aan het keuringsverslag en de technische bijlage.
Naam en erkenningsnummer van de airco-energiedeskundige toegevoegd onderaan in de
voettekst van het keuringsverslag en de technische bijlage.
Integratie nieuwe hulpwidget. In deze hulpwidget komen op termijn veelgestelde vragen en een
directe link naar de handleiding.
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