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KUBUS BV

KUBUS BV levert BIM oplossingen voor de ontwerpende en uitvoerende bouw met name in de Benelux
maar meer en meer wereldwijd.

Ondersteuning en onderhoud

Mocht u na het lezen van de handleiding en het uitproberen van de verscheidene functies van de
programmatuur toch nog vragen hebben, dan bieden wij gebruikers van de Reviewer de mogelijkheid
vragen te stellen per email aan helpdesk@kubusinfo.nl. Ook op onze internet site treft u informatie en
downloads aan voor extra ondersteuning en antwoorden op veel gestelde vragen.

Internet: www.kubusinfo.nl
E-mail: helpdesk@kubusinfo.nl
Telefoon: (040) 213 19 50

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling op bovenstaand
telefoonnummer of via info@kubusinfo.nl.

http://www.kubusinfo.nl
mailto:helpdesk@kubusinfo.nl
mailto:info@kubusinfo.nl
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In gebruik nemen van KUBUS Reviewer

Het in gebruik nemen van KUBUS Reviewer bestaat enkel uit het downloaden en installeren van de
Reviewer: start na download van KUBUS Reviewer de installatieprocedure door het gedownloade
bestand op te starten.

Controleren op updates

KUBUS Reviewer controleert automatisch op updates en informeert u daarover. Indien u de update wilt
installeren wordt deze desgewenst automatisch gedownload en geïnstalleerd.

Verwijderen van KUBUS Reviewer

Als KUBUS Reviewer van uw computer wilt verwijderen doet u dat via het configuratiescherm bij
'Programma’s en Onderdelen'. 

Aan de slag

Ga naar de Rondleiding met stap-voor-stap-instructies.
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Rondleiding

KUBUS Reviewer is een gratis programma voor het bekijken en annoteren van bestekken. het
programma kan alle veelgebruikte bestandsformaten aan. Werkt u samen met iemand die met KUBUS
Spexx werkt dan kunt u ook annotaties terugsturen naar de maker van het bestek voor revisierondes op
de content.

In de Reviewer zijn deze mogelijkheden aanwezig:
Bekijken, doorzoeken en afdrukken van het bestek, zowel in Werksoorten- als in Elementen sortering.
Maken van aantekeningen voor communicatie over de inhoud van het bestek.

Als alleen de maker van het Reviewer bestand die mogelijkheden toestaat:
Kopiëren van onderdelen naar andere documenten,
Opslaan in een van de export-formaten zoals suf, rtf, txt enzovoort.

Indien KUBUS Reviewer geïnstalleerd is, start dan met de stap voor stap instructies:
Stap voor stap instructies

Indien KUBUS Reviewer niet goed functioneert, lees dan wat u daaraan kunt doen:
In gebruik nemen van KUBUS Reviewer

Indien u naar bepaalde onderwerpen op zoek bent, kijkt u hier:
De menuopdrachten
Functietoetsen, shortcuts en meer
Werksoorten sortering versus Elementen sortering
Gebruikte terminologie

Wij wensen u veel plezier toe bij het werken met KUBUS Reviewer 5. Uw bijdrage met betrekking tot
wensen en opmerkingen is voor ons een waardevolle bron van informatie voor de verdere ontwikkeling.
Wij nodigen u dan ook uit om opmerkingen, ideeën en wensen kenbaar te maken.

© 2015 KUBUS BV
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Stap voor stap instructies

Hieronder worden een aantal stappen beschreven die nodig zijn voor het controleren van een bestek en
het vastleggen van uw opmerkingen in aantekeningen. Het is aan te bevelen om het programma op te
starten en alles direct uit te proberen. 

Om te starten kunt u ook het voorbeeldbestek openen door Bestand\Open te selecteren. Indien het
voorbeeldbestek niet meteen in beeld komt blader dan naar Openbare Documenten of Shared
Documenten\KubusSpexx.

De volgende stap-voor-stap instructies zijn aanwezig.

Voor beginners

- Maken van aantekeningen
- Selecteren en kopiëren
- Gereed maken voor afdrukken

Maken van aantekeningen

Indien u een opmerking wilt plaatsen in het bestek gaat u als volgt te werk:

- zet de cursor op de tekst waar u een aantekening wilt maken: op een titel of in een tekst. In het
laatste geval kunt u ook een tekstselectie maken zolang deze maar binnen één invulplaats valt.

- Kies voor F2 of Bewerken\Aantekening of klik rechts op uw selectie.
- Type de aantekening in en druk op OK: de aantekening wordt in de tekst gemarkeerd.

Sla het bestek op onder een nieuwe naam en stuur dit nieuwe bestek terug naar de maker van het
bestand.

Afdrukken

Alle aantekeningen zijn zowel in een lijst als bij het bestek af te drukken. Kies bij Bestand\A fdrukken
voor Aantekeningen voor een lijst of kijk bij Ex tra \Optie s\W eergave om groepen aantekeningen te
selecteren voor afdrukken in het bestek.

Selecteren en kopiëren

Zoals in elk programma kunt u ook in KUBUS Reviewer gebruik maken van selecteren en kopiëren mits
degene die het Reviewer bestand heeft aangemaakt dat niet heeft geblokkeerd.

KUBUS Spexx bestekken (*.stb) zijn altijd beveiligd tegen hergebruik van onderdelen via de Reviewer.

Selecteren

Met de muis maakt u selecties. Als de muis de grens van een bestekpost of onderdeel daarvan passeert
wordt het hele onderdeel geselecteerd en kunt u dat onderdeel kopiëren om elders als bestek-onderdeel
te gebruiken.

Wilt u dat niet: beweeg dan de muis een keer op en neer om voorbij de grens van dat onderdeel te
selecteren. Een dergelijke selectie kan alleen als tekst (met opmaak) wordt gekopieerd naar een
invultekst of naar een ander programma.

Beweeg de muis voor een titel in de linker marge van de pagina totdat de muiswijzer omkeert.
Vervolgens selecteert u de post met één klik.

Kopiëren van Werksoorten sortering vanuit de Reviewer via SUF
Vanuit de Reviewer worden teksten naar KUBUS Spexx of andere bestekverwerkers gekopieerd middels
het Stabu Uitwisselformaat (*.S01). Daarbij blijft opmaak niet behouden. Deze vorm is gekozen om ook
het kopiëren van onderdelen naar andere bestekverwerkers te ondersteunen wat nodig is voor
bestekken die door derden in KUBUS Reviewer formaat voor dit doel gepubliceerd worden.
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Het Stabu Uitwisselformaat, kortweg SUF, is niet ontwikkeld voor de Elementen sortering. Bij het opslaan
in SUF-formaat wordt daarom altijd de werksoortsortering geexporteerd.

KUBUS Spexx gebruikers kunnen het bestek beter in KUBUS Spexx zelf openen om van daaruit
onderdelen naar een ander bestek te kopiëren of te slepen. Dan blijft de hele opmaak wel behouden.

Snel drag & drop zonder selecteren met Alt+klik

KUBUS Reviewer ondersteunt drag & drop van alle bestekonderdelen. U kunt in één beweging een
onderdeel oppakken zonder deze te eerst te hoeven selecteren door met Alt ingedrukt de titel op te
pakken.

Snel kopiëren zonder selecteren met Ctrl+C

U hoeft niet altijd eerst een selectie te maken om bepaalde onderdelen te kopiëren. Gebruik 
Bewerken\Kopië ren of Ctrl+C terwijl de cursor:
- op de titel van een onderdeel staat om direct dat onderdeel te selecteren en te kopiëren
- in een invultekst om de hele invultekst te kopiëren
- in een invuladvies om het hele invuladvies te kopiëren

Kopiëren en plakken van aantekeningen

Gebruik ‘Kopiëren speciaal’ (Ctrl+Shift+C) voor het kopiëren van aantekeningen. Ga op de markering
van een aantekening staat om die aantekening te kopiëren zonder deze te hoeven openen. Daarna kunt
u met en ‘Plakken speciaal’ (Ctrl+Shift+V) op alle plaatsen waar een aantekening is toegestaan deze
aantekening plakken. 
Kopiëren en plakken van invuladviezen
Dat kan met de normale kopieer en plak functies. KUBUS Spexx herkent automatisch aan de plaats waar
u plakt wat de bedoeling is:

- Met Kopiëren (Ctrl+C) op een Invuladvies (selectie is niet nodig) kopieert u het hele invuladvies
- Met Plakken (Ctrl+V) op een hekje of ongeselecteerde schraptekst in het bestek wordt daar een

invuladvies gemaakt.

Gereed maken voor afdrukken

Een bestek kan worden afgedrukt met de Reviewer waarbij alle instellingen die de maker van het
bestand heeft vastgelegd zoals opmaak, kop- en voetteksten, enz. Als u aantekeningen heeft gemaakt in
de Reviewer kunnen deze ook afzonderlijk worden afgedrukt in een lijst.

- Weergave instellingen
U kunt via Ex tra \Optie s de weergave van aantekeningen instellen zoals filteren van een groep.

- Pagina instelling
Via de menu-opdracht Bestand\Pagina  inste lling kunt u papierformaat en marges instellen.

- Afdrukken
Kies de opdracht Bestand\A fdrukken. Gebruik de keuzes in het dialoogvenster om te kiezen hoe u het
bestek wilt afdrukken. Met de knop ‘Voorbeeld’ kunt u een afdrukvoorbeeld op het scherm opvragen.

Meer informatie over afdrukken
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De menuopdrachten

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden.

Ondersteunde Bestandsformaten
Eigenschappen van het bestek
Pagina instelling
Afdrukken
Afdrukken filterselectie
Aantekening
Eigenschappen
Bladwijzers gebruiken
Opties
Info

Ondersteunde Bestandsformaten

KUBUS Reviewer ondersteunt alle bestandsformaten die vaak door bestekschrijvers gebruikt worden.

Bestandsformaten, exporteren

Bij Bestand\Opslaan a ls  kunt u ook het bestandsformaat kiezen. Deze formaten zijn mogelijk:

Veel gebruikte formaten
- KUBUS Reviewer bestand (.stv): voor het controleren van een bestek,
- Richt text Format (.rtf): voor uitwisseling met MsWord of andere tekstverwerkers.
- Open Specificaties Formaat (*.osf) voor uitwisseling met andere software pakketten.

Overige formaten
- Tekst met regeleinden (.txt): voor tekstverwerkers die rtf niet ondersteunen,
- Tekst zonder regeleinden (.txt): idem of database-programma’s,

Overige bestandsformaten

Tijdens het werken met KUBUS Reviewer kunt u ook deze bestandsformaten tegenkomen:

- .bak
- Vorige versies van een KUBUS Reviewer bestek. Deze worden aangemaakt indien dit bij Ex tra \Optie s

is aangevinkt.

- .wbs
- Tijdelijk werkkopie van een geopend bestand dat met een bepaalde interval tijd wordt aangemaakt.

Deze worden aangemaakt indien Automatisch opslaan bij Ex tra \Optie s staat ingeschakeld.

Eigenschappen van het bestek

Bij een bestek zijn een aantal gegevens te bewaren in de eigenschappen zoals in het dialoogvenster is
aangegeven. Deze kunt u met de Reviewer inzien.

Datum versus systeemdatum

De datum van het bestek die met een datum-veld in de kop- en voettekst kan worden afgedrukt. Indien
de systeemdatum is aangeklikt wordt in datum-velden de systeemdatum van dat moment gegeven.

Pagina instelling

Stel hier het papierformaat, de afdrukstand en de gewenste marges voor het bestek in.
De keuze ‘Marges spiegelen op even pagina’s’ is bedoeld voor dubbelzijdig afdrukken. De marges links
rechts worden dan beschouwd als binnen en buitenzijde. Tevens worden dan de kop- en voetteksten
gespiegeld op de even pagina’s.
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Afdrukken

Als u een document wilt afdrukken, kiest u Bestand\A fdrukken. De sortering die in de editor zichtbaar is
wordt afgedrukt. In het afdrukvenster selecteert u een printer en stelt u afdrukopties in. Kies een printer
uit het menu en kies ‘Eigenschappen’ om printeropties in te stellen. Indien er geen printer zichtbaar is,
zijn er geen printers geïnstalleerd. Raadpleeg de handleiding van uw printer om deze in Windows te
activeren.

Vervolgens kunt u aangeven wat u wilt afdrukken:

Bestek

Het bestek wordt in definitieve vorm afgedrukt: alleen geselecteerde schrapteksten en van
gedupliceerde invulplaatsen wordt alleen de eerste afgedrukt.

Bestek Concept

Het bestek wordt precies afgedrukt zoals het op het scherm staat.

Aantekeningen

De aantekeningen die in het bestek gemaakt zijn, worden afgedrukt voorzien van de titels van de posten
waarin zij staan.

Afdrukbereik \ Filterselectie

Met deze keuze kunt u een deelbestek afdrukken. In de dialoog Filterselectie die verschijnt, kunt u
aangeven welke onderdelen gefilterd dienen te worden voor het afdrukken van deelbestekken.

Klik rechts op titels van onderdelen in het bestek en kies voor Eigenschappen om de toegekende status
en selectiecode te bekijken op basis waarvan een deelbestek is af te drukken. Deze eigenschappen zijn
in de Reviewer niet te wijzigen.

U kunt zien hoe een document eruit ziet voordat u het afdrukt, kies daarvoor ‘Voorbeeld’.

Afdrukken filterselectie

Maak deelbestekken door te filteren op auteur, selectiecode of status. Stel de gewenste filteropties in.

Gebruikt onderstaande opties:

Als de titel van een post in de selectie zit, de hele post afdrukken

Met deze optie worden alle onderdelen van een post (bepalingen, rubrieken en bouwdelen) afgedrukt als
de titel van de post door de selectie komt. Indien deze optie uit staat wordt alleen de titel zelf afgedrukt.
Deze optie wordt gebruikt indien alleen op basis van de eigenschappen bij bestekposten deelbestekken
zijn gedefinieerd.

Als de titel van een post in de selectie zit, de hele post afdrukken behalve bouwdelen

Met deze optie worden alle alle onderdelen van een post behalve bouwdelen (dus alleen bepalingen en
rubrieken) afgedrukt als de titel van de post door de selectie komt. Indien deze optie uit staat wordt
alleen de titel zelf afgedrukt. Deze optie wordt gebruikt indien de bouwdelen via eigenschappen apart
worden gefilterd, bijvoorbeeld als sommige bouwdelen wel en andere niet bij een deelbestek horen.

Als een bouwdeel in de selectie zit, de bijbehorende bestektekst en rubrieken afdrukken

Deze optie wordt gebruikt indien u via selectiecodes bij bouwdelen wilt aansturen of posten worden
afgedrukt. Dat kan handig zijn voor ruimteboeken die gebaseerd worden op bouwdelen.

Hiërarchische onderdelen

Op de afdruk worden ook hoofdstukken en paragrafen afgedrukt zodat het deelbestek een complete
besteksweergave kent.

Inhoudsopgave

Als er een inhoudsopgave in het bestek staat wordt deze met deze optie ook afgedrukt in het
deelbestek. Daarbij wordt deze wel automatisch  aangepast aan de nieuwe inhoud van het deelbestek.
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Aantekening

Op elke titel en op elke plek in specificatieteksten kunnen aantekeningen gemaakt worden. Deze zijn in
te delen in groepen voor filteren op de afdruk.

Afdrukken aantekeningen en groepen

Type in het groepsveld bij de aantekening een letter voor de groepsindeling. Zie ook 
Ex tra \Optie s\W eergave voor de instellingen om Aantekeningen te filteren op basis van van groepen voor
het afdrukken. Op het scherm wordt een aantekening in een andere kleur weergegeven wanneer deze al
dan niet wordt afgedrukt.

Gebruik de knoppen Volgende, Vorige en Verwijderen om uw aantekeningen door te lopen of te
verwijderen.

Zie ook Bestand\Afdrukken om aantekeningen af te drukken.

Eigenschappen

Bij elk onderdeel in het bestek zoals voorblad, artikel, bepaling, bestektekst, rubriek of bouwdeel
kunnen eigenschappen worden ingezien. Deze zijn in KUBUS Spexx aan de onderdelen toegekend.

Deelbestekken

Op basis van de eigenschappen kunt u deelbestekken afdrukken. Gebruik daarvoor: 
Bestand\A fdrukken\Filte rse lectie.

Bladwijzers gebruiken

KUBUS Reviewer kent een 10-tal bladwijzers waarvan er een aantal automatisch werken:

- Ctrl+0:
Naar de positie waar de laatste wijziging plaats vond. Deze blijft ook bewaard na opslaan en openen
van het bestand. Zo springt u naar de plek in het bestek waar u gebleven was.

- Ctrl+4 t/m Ctrl+9
Deze zijn zelf te definiëren met de toetscombinaties Ctrl+Shift+4 t/m Ctrl+Shift+9.

Voor gebruikers van de Elementenmodule zijn deze bladwijzers gereserveerd:
- Ctrl+1: naar de werksoortsortering
- Ctrl+2: naar de elementensortering

Opties

Stel in wat u in het bestek wenst weer te geven. De keuzes bij ‘Weergeven’ gelden zowel voor het
scherm als de afdruk. De overige keuzes onderin het dialoogvenster gelden alleen voor de afdruk.
Daarnaast kan een tijd worden ingegeven voor het aanmaken van reserve kopieën van de openstaande
bestanden.

- Aantekeningen
Hier kunt u de achtergrondkleuren voor aantekeningen instellen. De eerste kleur wordt gebruikt voor
aantekeningen in groepen die afgedrukt worden terwijl de tweede kleur wordt gebruikt voor groepen
die niet afgedrukt worden.
Bij ‘Afdrukken aantekeningen’ is aan te geven welke groepen aantekeningen worden afgedrukt. Type
de letters in achter elkaar van de groepen die u wilt afdrukken. Een '*' betekent alle groepen.

- Reservekopie
Geef aan of u .bak bestanden en reservekopiën wilt aanmaken op een vast tijdsinterval. De
reservekopieën worden bewaard met de extensie 'wbs' en worden na afsluiten van het bestek en/of
het programma automatisch verwijderd. Deze zijn dus alleen bedoeld om uw werk veilig te stellen bij
vastlopers van uw computer of stroomuitval en is geen vervanging voor het zelf opslaan van uw
gegevens.

- Gebruikersinfo
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waarmee het programma bijhoudt wie welke wijzigingen in het bestek maakt. Deze naam wordt ook
gebruikt om als de eigenschap 'Laatst bewaard door' bij Bestand\Eigenschappen te bewaren.

Info

Deze laatste opdracht in het menu geeft informatie over het versienummer van KUBUS Reviewer en het
copyright. 
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Functietoetsen, shortcuts en meer

Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke toetsenbord opdrachten.

Functietoetsen

F1 Help

F2 Maken/bewerken aantekening
Shift+F2 Maken/bewerken invuladvies

F3 Herhaal Zoeken volgende (herhalen laatste zoekopdracht naar beneden)
Shift+F3 Herhaal Zoeken vorige (herhalen laatste zoekopdracht naar boven)

F4 Zoeken volgende aantekening
Shift+F4 Zoeken vorige aantekening

Ctrl+ Shortcuts

Ctrl+1 naar werksoortsortering
Ctrl+2 naarelementensortering
Ctrl+4 .. 9 <naar bladwijzer 4 .. 9> / Ctrl+Shift+4 .. 9 = <zet bladwijzer>
Ctrl+0 Springen naar positie van laatste wijziging, ook na opslaan

Ctrl+A Selecteer alles
Ctrl+C Kopiëren selectie (als geen selectie: snel selecteren en kopiëren)
Ctrl+F Zoeken
Ctrl+O Openen bestek
Ctrl+P Afdrukken bestek
Ctrl+Q Afsluiten programma
Ctrl+S Opslaan document
Ctrl+Y Opnieuw
Ctrl+Z Ongedaan maken

Speciaal kopiëren en plakken

Ctrl+Shift+V Plakken speciaal:
- Maak en plak aantekening (als mogelijk)

Ctrl+Shift+C Kopiëren speciaal:
- op markering van Annotatie: kopiëren annotatie

Overigen

Alt+Enter Op titel: Eigenschappen tonen

Tab In Navigator: naar tekstvenster

Ctrl+Tab Naar Navigator links (vanuit tekstvenster, rechts)

Overigen

Rechts/Links Positie naar rechts/links
Home Begin regel
End Einde regel
Ctrl+Home Begin bestek
Ctrl+End Einde bestek

Alt+Rechts naar elementensortering
Alt+Links naar werksoortsortering

Ctrl+Rechts/Links Volgend/Vorig woord
Ctrl+Omlaag/Omhoog Volgende/Vorige bestekpost
Alt+Omlaag/Omhoog Volgende/Vorige specificatie

PgDn/PgUp Venster omlaag/omhoog
Ctrl+PgDn/PgUp Volgend/Vorig hoofdstuk
Alt+PgDn/PgUp Volgend/Vorig paragraaf
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Shift+Rechts/Links Selecteren positie rechts/links
Ctrl+Shift+Link/Rechts Selecteren volgend/vorig woord
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Werksoorten sortering versus Elementen sortering

Vanaf KUBUS Spexx 5 zijn twee sorteringen mogelijk binnen een bestek. Naast de bekende
werksoortsortering is een elementensortering aanwezig.

Het schakelen tussen beide sortering kan op verschillende manieren.
- via het menu Bee ld\W erksoorten of Bee ld\Elem enten.
- met behulp van sneltoetsen. Zie hiervoor Functietoetsen, shortcuts en meer
- via de schakelmogelijkheid onderin de editor of navigator.

Beide sorteringen kunnen dezelfde onderdelen bevatten. Een bestektekst gedefinieerd in de
werksoortsortering kan toegepast zijn in de elementensortering. Wanneer een aantekening is gemaakt in
deze bestektekst, zal deze in beide sortering te zien en te bewerken zijn. Op onze website vind u meer
informatie en tips&trucs over het opbouwen van gecombineerde bestekken.
www.kubusinfo.nl.

http://www.kubusinfo.nl
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Gebruikte terminologie

Hieronder worden de belangrijkste termen van de Elementen systematiek toegelicht, die u kunt
tegenkomen tijdens het gebruik van de elementensortering.

Artikel Een verzameling bepalingen, gerangschikt onder een enkele titel: de artikeltitel.
Een artikel heeft als codering het artikelnummer. De codering past hiërarchisch in
de hoofdstukserie zodanig dat artikelen altijd in paragrafen staan beginnend met
cijfer 0.

Bepaling Een specificatie waarvan de inhoud betrekking heeft op procedurele zaken en
algemene voorwaarden. Een bepaling wordt onder een artikel gerangschikt met
het bepalingsnummer dat uit twee cijfers bestaat.

Bestek De beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk
geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van
aanwijzing (zie U.A.V. 1989, par. 1, lid 1).

Bestekpost De combinatie van een bestektekst, en een bouwdeel/installatiedeel. De
bestektekst vormt de beschrijving van het bouwdeel/installatiedeel.

Bestekdeel Groepering van hoofdstukken in afzonderlijke delen van het bestek. Onderscheid
bestaat tussen de volgende bestekdelen: 
A.   Voorbladen / Algemeen
B.   Administratieve bepalingen
C.   Technische bepalingen
D.   Werkbeschrijving
E.   Technische bepalingen en werkbeschrijving
Z.    Bijlagen

Bestekdeel E. is een alternatief voor de bestekdelen C. en D. In een bestek kan
dus de ene of andere combinatie gebruikt worden: A., B., E., Z of A., B., C., D., Z.

Bijlage Een bij het bestek gevoegd onderdeel. In de Stabu catalogus komen voorbeelden
van bijlagen voor, die gecodeerd en te selecteren zijn als voorblad/bijlage.

Bouwdeel Bouwdelen zijn technische oplossingen in het bouwwerk. Een fysiek, herkenbaar
onderdeel van het werk. Kan gekoppeld worden aan bestekposten in de
werksoort-sortering, Of kan in de elementensortering onderbouwd worden met
bestekteksten uit de werksoort-sortering, met losse specificaties of met het
tussenniveau Component.

Component Naar keuze te gebruiken sub-niveau onder een Bouwdeel. Indien gebruikt is het
uit te werken met een bestektekst uit de  werksoortsortering of een losse
specificatie.

Eindpagina De laatste bladzijde of het laatste deel van de laatste bladzijde van het bestek
waar normaliter de ondertekening plaatsvindt.

Element Het hoogste niveau binnen de elementensortering met een twee-cijferige code .
De aanduiding van elementen is afhankelijk van de toegepaste classificatie.
Functionele omschrijving in de onderbouwing al dan niet met specificaties uit de
werksoorten catalogus behoort tot de mogelijkheden.

Hoofdstukserie Een reeks (hiërarchie) van hoofdstukken en paragrafen. Binnen de werksoort-
catalogus zijn momenteel drie verschillende hoofdstukseries aanwezig: serie 01:
Hoofdstukken, serie 02: Elementenmethode 1991; serie 03: SROW Deel D.

Invulplaats Plaats in een specificatie of voorbeeld voorblad/bijlage in de werksoorten
catalogus waar een gekozen schraptekst kan worden ingevoegd. Een invulplaats is
te herkennen aan een #-teken of @-teken en wordt voorafgegaan door een klein
cijfer: het zogenaamde invulplaatsnummer.

Invultekst Tekst welke door de gebruiker mag worden toegevoegd aan schrapteksten welke
eindigen op of bestaan uit vijf puntjes. In het laatste geval wordt gesproken van
een lege schraptekst welke uitsluitend de mogelijkheid biedt tot het invullen van
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tekst.
Invulteksten kunnen voorkomen in specificaties en in voorbeelden van
voorbladen/bijlagen. Een vrije specificatie welke door de gebruiker zelf is
aangemaakt bestaat uitsluitend uit een invultekst.

Opmerkingen Tekstregels in een specificatie of voorbeeld voorblad/bijlage die geen deel
uitmaken van de tekst maar bedoeld zijn als toelichting, aanwijzing, e.d. Een
opmerking begint altijd met de tekst: OPMERKING en wordt in KUBUS Spexx met
een eigen kleur weergegeven.

Rubriek Specificatie welke onder een bestektekst is gerangschikt met het
rubrieksnummer. Specificaties met rubrieksnummer 0 t/m 3 zijn verplichte
rubrieken onder een bepaalde bestektekst.

Schraptekst Keuzetekst in een specificatie of voorbeeld voorblad/bijlage in de werksoorten-
catalogus. Schrapteksten volgen direct op de betreffende invulplaats en zijn
herkenbaar aan het schraptekstscheidingsteken '\' aan het begin van de tekst.
Indien de schraptekst eindigt op of bestaat uit vijf puntjes dan mag de schraptekst
(indien geselecteerd) worden aangevuld met invultekst.

Sorteercode Code die door de gebruiker aan een bouwdeel/installatiedeel kan worden
toegevoegd. Een van de mogelijkheden is het opgeven van een bouwdeelcodering
volgens welke het bestek gesorteerd dient te worden.

Specificatie Een verzameling tekstregels die een in zichzelf complete en zelfstandige
omschrijving vormen. Specificaties zijn de bouwstenen waaruit bepalingen en
bestekposten zijn opgebouwd. De Stabu-catalogus bestaat voornamelijk uit
voorbeelden van specificaties die door de gebruiker kunnen worden toegespitst op
de projectsituatie door het kiezen van schrapteksten en het toevoegen van
invulteksten.

De nummering bestaat uit een drie-cijferig volgnummer en een
specificatievariantnummer bestaande uit een kleine letter en twee cijfers. De
letter heeft de volgende betekenis:
a bepaling: meestal van procedurele aard.
b prestatiebeschrijving: welke prestatie wordt verlangd.
c materiële beschrijving: waaruit bestaat het.
f beschrijving door derden (fabrikanten, leveranciers).

Specificatiegroep Specificaties zijn gegroepeerd in specificatiegroepen. Specificatiegroepen hebben
een eigen naam en kunnen met het specificatiegroepsnummer als geheel worden
benaderd. Specificatiegroepsnamen worden o.a. gebruikt voor het weergeven van
de inhoud van een bestektekst (rubriek).

Nummer van een specificatiegroep bestaande uit een hoofdletter en zes cijfers.
De codering is hiërarchisch van structuur. De volgende hoofdletters hebben een
betekenis, overige kunnen vrij gebruikt worden:
A. Algemeen: algemene voorwaarden, zoals normen, npr's,
beoordelingsrichtlijnen en administratieve bepalingen.
B. Bouwstoffen: materialen en producten.
D. Bouwdelen installatiedelen.
F. Functies: functionele eisen met betrekking tot bouwdelen/installatiedelen.
M. Materiaal: hulpmiddelen, werktuigen en gereedschappen.
R. Resultaten: eisen met betrekking tot de kwaliteit (en soms de wijze) van
uitvoering.

Sub-element Drie- of vier-cijferig niveau voor onderverdeling van elementen. Is afhankelijk
van de toegepaste classificaties. Evenals bij elementen kan ook hier een
functionele omschrijving worden toegevoegd.

Versienummer Elke titel en elke specificatie in de bestanden heeft een versienummer dat wordt
opgehoogd wanneer de titel of specificatie wordt aangepast. Geldige
versienummers in de Stabu-catalogus lopen vanaf 101. t/m 998 Als een titel of
specificatie vervalt, begint het versienummer met een '-‘. Bijvoorbeeld ‘-02'.

Volgletter Een kleine letter waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen bestekteksten
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in een bestek met dezelfde bestekpostcode maar met een verschillende selectie of
invulling van specificaties.

Voorblad Een bij het bestek behorende bestekomslag, titelpagina, eindpagina e.d. In de
Stabu-catalogus komen voorbeelden van voorbladen voor.
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