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Welkom

KUBUS Spexx 5.1 is een grote update ten opzichte van haar voorganger in diverse opzichten. Vanaf
deze versie worden bijvoorbeeld catalogi ondersteund die via Internet worden gedistribueerd.

De belangrijkste vernieuwing is de flexibiliteit bij het kiezen van de gewenste data-bronnen en
besteksystematiek. Ondersteuning van het Open Specificaties Formaat en de nieuwe catalogus van
KOMO onderstrepen dit. Het gebruik van referenties, waaronder het eenvoudig kunnen vastleggen van
favoriete invullingen en het aanmaken van eigen specificaties en indelingen, maken beheer en
hergebruik van vastgelegde kennis veel eenvoudiger.

De naamswijziging van het programma in KUBUS Spexx 5.1 onderstreept de nieuwe vrijheid voor het
vastleggen van projectbeschrijvingen. De mogelijkheden om zelf specificaties aan te maken en deze via
het Open Specificaties Formaat uit te wisselen met anderen, opent voor leveranciers van informatie en
ook voor fabrikanten de mogelijkheid om eenvoudiger in te spelen op de wensen van u als
bestekschrijver.

Elementen en functioneel specificeren

Het schrijven van elementenbestekken is standaard onderdeel van het programma geworden en hoeft
niet meer als aparte module aangeschaft te worden. Hiermee kunnen projectbeschrijvingen gekoppeld
aan BIM gemaakt worden, op basis van een elementenclassificatie naar keuze zoals bijvoorbeeld de op
NL/SfB gebaseerde NEN2699 of NEN2676. Desgewenst kunnen daarbij de specificaties en werksoorten
van de STABU systematiek als onderbouwing van elementen of bouwdelen gebruikt worden.

Ook kunnen functionele specificaties opgesteld worden op elk niveau: element afdalend naar bouwdeel
en werksoort. Omdat de elementensortering en de werksoorten geïntegreerd zijn, kan de informatie
soepel van initiatief fase tot uitvoering hergebruikt en doorontwikkeld worden.

Werking van deze Help

In de Help bij KUBUS Spexx vindt u naast informatie over de werking van het programma, de stap voor
stap instructies en de beschrijving van de menu-opdrachten ook informatie over de Stabu
besteksystematiek en de Elementen systematiek.

We hebben deze help zo eenvoudig mogelijk gehouden. Zo ook het navigeren erdoor. Rechtsboven ziet
u twee symbolen.

Klikt u op het KUBUS Spexx 5.1 logo rechtsboven in de balk, dan keert u terug naar deze pagina.

Klikt u op dit symbool, dan komt u altijd in de Inhoudsopgave terecht.

Wanneer u op de Backspace-knop van uw toetsenbord drukt, gaat u naar het vorige helpscherm.

U kunt de rondleiding volgen of direct één van de volgende onderdelen bekijken:

In gebruik nemen van KUBUS Spexx 5.1
Stap voor stap instructies voor beginnende gebruikers
Starten met een elementenbestek
Informatie voor gevorderd gebruik 
Werken met Referentiebestekken
De Reviewer gebruiken
Functietoetsen, shortcuts en meer
Veranderd in KUBUS Spexx 5.1
Gebruikte terminologie
Open Specificaties

Wij wensen u veel plezier toe bij het werken met KUBUS Spexx 5.1. 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.

© 2019 KUBUS BV
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KUBUS BV

KUBUS BV biedt BIM voor Design en Build en is exclusief distributeur voor de producten van
GRAPHISOFT en Solibri Inc. in de Benelux. KUBUS is promotor van open standaarden. Daarnaast
ontwikkelt KUBUS de producten KUBUS Spexx, Nederlands meest gebruikte bestekverwerker, en
BIMcollab®,’s werelds eerste cloud based BIM issuemanagementsysteem op basis van openBIM
formaten, met plug-ins voor alle grote BIM pakketten. Vanuit kantoren in Eindhoven (NL), Amsterdam
(NL), Hasselt (BE) en Belgrado (RS) worden samen met diverse partners producten en diensten geleverd
aan meer dan 40.000 gebruikers in de bouw.

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 u een aantal mogelijkheden:

- Bij aanschaf van KUBUS Spexx 5.1 dient u een abonnement af te sluiten. Wanneer u overstapt op een
servicecontract heeft u recht op telefonische helpdesk tijdens kantooruren.

- Op onze internetsite 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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Speciale licentie versies

KUBUS Spexx 5.1 kent een aantal speciale versies:

Demoversie

De Demoversie van KUBUS Spexx 5.1 is een tijdelijke versie waarmee het programma gratis
uitgeprobeerd kan worden. Deze versie werkt 30 dagen. U kunt vanuit de Demoversie geen informatie
kopiëren naar andere programma's en evenmin kunt u bestekken uitwisselen met professionele versies
van KUBUS Spexx 5.1. Er is één uitzondering: nadat uw Demoversie is omgezet in een professionele
licentie kunt u op dezelfde computer uw bestanden van de Demoversie inlezen in uw professionele
versie. Uw werk kunt u op deze manier voortzetten.

Afdrukken vanuit de Demoversie geschiedt met standaard kop- en voetteksten en een vaste
achtergrond tekst.

Compact versie

Met deze versie kunnen maximaal 20 bestekposten (of Elementen) gedefinieerd worden. Indien grotere
bestekken worden ingelezen schakelen deze automatisch naar 'Alleen lezen'. Deze versie is bedoeld
voor fabrikanten die korte adviesbestekken schrijven.

Educatieversie

De Educatieversie van KUBUS Spexx 5.1 is een versie bedoeld voor onderwijsinstellingen of studenten.
Bestanden gemaakt met de Educatieversie kunnen niet worden ingelezen in een professionele versie van
KUBUS Spexx maar kunnen wel onderling tussen Educatieversies worden uitgewisseld.

Afdrukken vanuit de Educatieversie geschiedt met standaard kop- en voetteksten en een vaste
achtergrond tekst.

Pay Per Use of PPU-versie

Wanneer u niet vaak bestekken schrijft of als u niet meteen KUBUS Spexx 5.1 wilt aanschaffen dan is
een Pay Per Use versie wellicht iets voor u. U betaald dan slechts de uren dat u werkt met KUBUS Spexx
5.1. Hierbij kunt u tevens gebruik maken van de laatste Stabu Catalogus.
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Rondleiding

KUBUS Spexx 5.1 is ontwikkeld voor bestekschrijvers die bestekken willen schrijven conform welke
systematiek dan ook waaronder de Stabu systematiek. Zowel  werksoorten- als elementengesorteerde
bestekken zijn mogelijk al dan niet in één document geïntegreerd. KUBUS Spexx 5.1 heeft zich na de
introductie in 1994 in een paar jaar tijd ontwikkeld tot de meest gebruikte besteksverwerker van
Nederland. Ook deze nieuwe versie bewijst dat dit nog steeds terecht is.

Bent u een nieuwe gebruiker van KUBUS Spexx 5.1, start dan met de stap voor stap instructies:
Stap voor stap instructies

Wilt u weten hoe u gebruik kunt maken van de STABU2 Web Catalogus of een OSF Web Catalogus:
Instellen van een Web Catalogus

Werkt u al met Kubus Stabu 4.1 en wilt u weten wat er veranderd is in deze versie:
Veranderd in KUBUS Spexx 5.1

Indien KUBUS Spexx niet goed functioneert lees dan wat u daaraan kunt doen:
In gebruik nemen van KUBUS Spexx 5.1

Bent u geïnteresseerd in Open Specificaties en wilt u hiermee aan de slag:
Werken met Open Specificaties en eigen classificaties

Wilt u informatie bekijken voor gevorderde gebruikers:
Gevorderd gebruik 
Werken met Referentiebestekken
De Reviewer gebruiken

Wilt u aan de slag met de Elementen systematiek, kijk dan hier:
Elementen systematiek

Indien u naar bepaalde onderwerpen op zoek bent kijkt u hier:
Functietoetsen, shortcuts en meer
Gebruikte terminologie

Wij wensen u veel plezier toe bij het werken met KUBUS Spexx 5.1. 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.

© 2019 KUBUS BV
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In gebruik nemen van KUBUS Spexx 5.1

Het in gebruik nemen van KUBUS Spexx 5.1 bestaat uit drie stappen:

- installeren van KUBUS Spexx,
- via internet activeren van de licentie
- installeren van één of meerdere catalogi.

Start na download van KUBUS Spexx 5.1 de installatieprocedure door het gedownloade bestand op te
starten.

Activatie van uw licentie(s)

Als KUBUS Spexx 5.1 wordt aangeschaft, ontvangt u van KUBUS BV per email een licentieovereenkomst
en uw licentiegegevens. Bewaar de licentiesleutel goed want u kunt hem bij later opnieuw installeren
weer nodig hebben.

U kunt KUBUS Spexx op het aantal computers gebruiken waarvoor uw licentiesleutel geschikt is.
Installeer en activeer KUBUS Spexx 5.1 op elk werkstation.

Installeren van de werksoorten catalogus

Om met KUBUS Spexx 5.1 bestekken te schrijven volgens de werksoorten systematiek dient het
programma toegang te hebben tot een werksoorten catalogus. Indien u bestekken wilt schrijven conform
STABU en u beschikt over een geldige STABU licentie dan kunt u een catalogus van de website van de
Stichting STABU downloaden of contact leggen met de STABU2 Web Catalogus. Via 
Ex tra \Optie s\Bestanden kunt u in KUBUS Spexx 5.1 deze catalogus selecteren. Indien u gebruik maakt
van een eigen werksoorten catalogus selecteert u die.

Elementen catalogus

Voor het schrijven van een bestek in de Elementen systematiek is een Elementen catalogus
noodzakelijk. Standaard wordt de NEN 2699 catalogus bijgeleverd maar ook andere catalogi kunnen
gebruikt worden.

Open Specificatie catalogus

Een Open Specificatie catalogus kan in principe door iedereen worden aangeleverd. Er zijn echter een
paar leveranciers die zeer bruikbare catalogi leveren. Een van die leveranciers is Stichting KOMO. Hier
kunt u de KOMO Open Specificatie catalogus downloaden. Naast de Offline catalogus kunt u ook een
Online catalogus selecteren. Hier kunt u lezen hoe dat gaat.

Controleren op updates

KUBUS Spexx 5.1 controleert automatisch op updates en informeert u daarover. Indien u de update wilt
installeren wordt deze desgewenst automatisch gedownload en geïnstalleerd.

KUBUS Reviewer

De KUBUS Reviewer 5 maakt het mogelijk om bestanden digitaal uit te wisselen met anderen,
bijvoorbeeld voor correctierondes. De KUBUS Reviewer 5 wordt automatisch met KUBUS Spexx 5.1
geïnstalleerd. Uw relaties kunnen de Reviewer gratis van onze website te downloaden.

Verwijderen van KUBUS Spexx 5.1

Als u KUBUS Spexx 5.1 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

http://www.komo.nl
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Stap voor stap instructies

Hieronder worden een aantal stappen beschreven die nodig zijn voor het maken van een bestekpost in
de werksoortsortering, het opnemen van een artikel, het bewaren van een bestek en het afdrukken
ervan. 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.

Stap-voor-stap-instructies voor beginners

- Instellen van een catalogus
- Het maken van een bestekpost
- Het uitwerken van specificaties
- Het toevoegen van bouwdelen
- Het opnemen van een artikel
- Het toevoegen van voorbladen en bijlagen
- Gereed maken voor afdrukken
- Verder op ontdekkingstocht

Stap voor stap instructies voor gevorderden: klik hier

Het maken van een bestekpost

Er zijn twee soorten bestekposten: artikelen voor administratieve en technische bepalingen en
bestekposten voor de werkbeschrijving. We gaan eerst een bestekpost aanmaken.

- Kies de opdracht B ronnen\W erksoorten sorte ring... of klik op het groene boekje in de knoppenbalk. Er
verschijnt een selectievenster waarin alle hoofdstukken worden weergegeven. Dubbelklik op een
hoofdstuk om dat te openen
Blader in dit venster naar post 22.31.12.

- Na selecteren van een bestekpost worden de rubrieken voor die bestekpost getoond. De verplichte
rubrieken worden automatisch geselecteerd. U kunt meerdere rubrieken selecteren door tijdens het
aanklikken de Ctrl toets ingedrukt te houden. Kies dan OK.

- Het eerste stukje bestek wordt opgebouwd: hoofdstuk, paragraaf en bestekpost met rubrieken.
Bestekposten in de werkbeschrijving krijgen een volgletter.

Opmerking: Indien u nadien nog extra rubrieken aan de bestekpost wilt toevoegen: klik dan dubbel op
de titel van de bestekpost. Indien u rubrieken wilt verwijderen kan dat met Ctrl+Delete behalve als ze
verplicht zijn.

- De rubrieken kunnen verder uitgewerkt worden door te dubbelklikken op een rubriektitel. Er verschijnt
dan een venster waarin de mogelijke specificaties staan met een voorbeeldweergave.

- Zie voor verder uitwerken Het uitwerken van een specificatie

Het uitwerken van specificaties

Een specificatie bestaat voornamelijk uit schrapteksten die te selecteren zijn, vaak aangevuld met vaste
teksten die niet gewijzigd kunnen worden.

Schrapteksten

Invulplaatsen voor schrapteksten zijn te herkennen aan een # en een klein cijfer voor de regel. De
bijbehorende keuzes staan in de regels eronder en worden elk voorafgegaan door een '\'. Bijvoorbeeld:

#
\Fabrikaa t.....
\Overeenkom stig he t door de  aannem er te  ve rstrekken
 tegenm onste r, ove reenkom end m et he t door de  d irectie
 ge toonde  m onste r.....
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\Overeenkom stig he t door de  aannem er te  ve rstrekken
 m onste r en b ijbehorend ingevuld specifica tie fo rm ulie r
 conform  bijlage  B ....
\.....
#
\Sorte ring.....
#
\K lasse :
#
\-A0. \-A1. \-A2. \-A3. \-A4. \-A5. \-A6.
#
\e tc....

Met een dubbelklik op de gewenste schraptekst wordt deze op de plaats van het #-teken ingevuld. Heeft
u zich vergist dan kunnen de schrapteksten met nog een dubbelklik weer opengeklapt worden.

U hoeft niet bij alle invulplaatsen een keuze te maken. Indien er geen vaste tekst voor de invulplaats
staat (het '#' teken staat aan het begin van de regel) dan kan de keuze achterwege blijven.

Bewerkingen op schrapteksten

Op ongeselecteerde schraptekst
- Dubbelklik = Enter = selecteren schraptekst in het bestek
- Ctrl+klik = Ctrl+Enter = voorselecteren schrapteksten voor in referentiebestekken of als u er nog

even over na wilt denken

Op geselecteerde schraptekst:
- Dubbelklik = Ctrl+Enter = deselecteren schraptekst

Bewerken van invulteksten

Indien een schraptekst eindigt op 5 puntjes kan door een bestekschrijver zelf tekst aangevuld worden.
Deze extra tekst wordt invultekst genoemd. In deze invulteksten zijn opsommingstekens en nummering
mogelijk. Gebruik de knoppen in de knoppenbalk daarvoor.
Ook kunt u een '-' of een nummer gevolgd door een tab intypen: de opsomming of nummering wordt
automatisch gestart. KUBUS Reviewer 5 herkent diverse opsommingstekens en ook nummeringen met
nummers of letters al dan niet gevolgd door een puntje of haakje.

Speciale tekens zijn in te voeren met de menu-opdracht Bewerken\Specia le  tekens...

Niet gebruikte schrapteksten verbergen

Met de opdracht Verbergen Schrapteksten (klik met de rechtermuisknop op de tekst om een
contextmenu op te roepen), kunt u alle niet ingevulde schrapteksten in de specificatie verbergen. Met de
opdracht Tonen Schrapteksten in hetzelfde menu (of in de knoppenbalk) kunt u deze altijd weer
oproepen.

Opmerkingen

Soms staan tussen de invulplaatsen opmerkingen, te herkennen aan het woord OPMERKING. Deze zijn
ter info en worden niet in het definitieve bestek afgedrukt. U kunt ook zelf opmerkingen bij invulplaatsen
maken. Deze worden dan invuladvies genoemd: te vinden onder menu Bewerken\Invuladv ies

Stabu helpschermen

Bij een specificatie kunnen ¶-tekens in de kantlijn verschijnen. Dit betekent dat er help-informatie
beschikbaar is in de catalogus bij de betreffende regel. Klik op het ¶-teken en de helptekst wordt in een
apart venster getoond.

Opmaak

Aan elk van de tekstsoorten kan een eigen Opmaakprofiel worden toegekend: kies daarvoor 
Opm aak\Opm aak.

Naast de opmaakprofielen zijn de standaard opmaakmogelijkheden voorhanden zoals vet, onderstreept,
cursief en doorgehaald weergeven, maar ook inspringen, opsommingstekens, nummering, het maken
van aantekeningen, het werken met tabellen (liniaal), enzovoort.

Gebruik het contextmenu onder de rechtermuisknop om de mogelijkheden te ontdekken. 
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Het toevoegen van werksoort bouwdelen

Een bestekpost is niet volledig zonder een bouwdeel. Door middel van bouwdelen wordt aangeduid waar
en in welke vorm de specificatie in de bestekpost wordt toegepast.

- Zorg dat de cursor in de bestekpost staat en kies de menu-opdracht B ronnen\Toevoegen bouwde len
Deze opdracht kan ook vanuit de knoppenbalk en het contextmenu (rechtsklik) worden opgeroepen.

- Selecteer in het selectievenster dat verschijnt één of meer bouwdelen (Ctrl-toets ingedrukt houden)
en druk op OK. De bouwdelen worden onder de bestekpost in het bestek opgenomen.

- Evenals bij de rubrieken kan ook in een bouwdeel een variant gekozen worden door te dubbelklikken
op de titel van dat bouwdeel. Wanneer in stap 2 slechts één bouwdeel werd gekozen, wordt meteen
om de variant gevraagd. De meeste varianten voor bouwdelen bestaan uit niet meer dan één
schraptekst voor het maken van een invultekst:

#
\.....

- Deze invultekst wordt meestal gebruikt om een nadere omschrijving, plaatsbepaling of verwijzing naar
een tekening in te vullen.

Via Bouwdeelcatalogus

Op een tweede tabblad bij B ronnen\Toevoegen bouwde len... kunt u via de gehele bouwdeelcatalogus
een bouwdeel toevoegen aan de bestekpost. Dat is ook toegestaan.

Eerst een bouwdeel, dan de bestekpost

Het is mogelijk om eerst een bouwdeel te zoeken en daar vervolgens bestekposten bij te plaatsen.
Gebruik daarvoor de bouwdeelcatalogus te openen  via Ctrl+F8 of B ronnen\Tre fwoorden en fabrikanten.
Het programma wijst verder de weg.

Het opnemen van een artikel

Er bestaan twee soorten artikelen met bepalingen binnen een bestek: de 'Administratieve Bepalingen' (in
hoofdstuk 01) en de 'Technische bepalingen' (in de paragrafen '00' van de hoofdstukken vanaf '05',
bijvoorbeeld 22.00.10). De werkwijze voor beide soorten artikelen is identiek.

- Kies weer de opdracht B ronnen\W erksoorten sorte ring... of klik op het groene boekje in de
knoppenbalk. Blader nu naar de post met code 70.00.30.

- Na selectie van dat artikel verschijnen in het selectievenster alle bepalingen die bij dat artikel mogelijk
zijn. Selecteer de bepalingen die u wenst (Ctrl ingedrukt). Het voorbeeld onderin de dialoog helpt bij
de keuze.

- Een bepaling kent dezelfde structuur als een specificatie . Zie voor verder uitwerken hiervan Het
uitwerken van een specificatie.

Opmerking: Indien u nadien nog bepalingen wilt toevoegen: klik dubbel op de artikeltitel. Indien u
bepalingen wilt verwijderen kan dat met Ctrl+Delete.

Het toevoegen van voorbladen en bijlagen

Alle voorbladen zijn in principe vrij. In de Stabu-catalogus zijn enkele voorbeelden van voorbladen,
eindpagina en bijlagen opgenomen. Deze zijn te selecteren met de menu-opdracht 
B ronnen\Voorbladen... en bevatten schrapteksten en invulteksten om bijvoorbeeld algemene
projectgegevens in te voeren. 

Volgorde en positie wijzigen

Indien u de volgorde van voorbladen of bijlagen in uw bestek wilt wijzigen dan moeten de betreffende
bladen een ander nummer krijgen. Dat kan met de menu-opdracht B ronnen\V rij m aken 

Pas de laatste twee cijfers aan, indien u voorbladen of bijlagen van hetzelfde type in een andere
volgorde wilt plaatsen.

Pas het derde cijfer aan indien u de positie in het bestek wilt wijzigen:



© 2019 KUBUS BV 13

3e cijfer Soort
    1 Bestekomslag (bijvoorbeeld B00.11, B01.10)
    2 Titelpagina (bijvoorbeeld B0021, B01.23)
    4 Overzicht bijlagen (bijvoorbeeld B00.41, B03.40)
    8 Eindblad (bijvoorbeeld B00.81, B06.82).
    9 Bijlage (bijvoorbeeld B00.93, B00.94)

De bestekomslagen (1), titelpagina's (2) en overzichten van bijlagen (4) worden vóór in het bestek
afgedrukt. Het eindblad (8) volgt direct op de werkbeschrijving en de bijlagen (9) worden helemaal op
het eind geplaatst.

Gereed maken voor afdrukken

Als u uw bestek heeft samengesteld zal het moeten worden afgedrukt. De sortering die getoond wordt in
de editor zal worden afgedrukt. Als u zowel een Werksoorten bestek en een Elementen bestek wilt
hebben, dient u het afdrukken voor iedere sortering apart uit te voeren.

Weergave instellingen

U kunt via Ex tra \Optie s\W eergave de weergave van onderdelen voor zowel het scherm als de afdruk
instellen.

Pagina instelling

Via de menu-opdracht Bestand\Pagina  inste lling kunt u papierformaat, kop- en voetteksten en eventuele
achtergrondtekst of afbeelding instellen. De weergave van onderdelen is nog te beïnvloeden via 
Ex tra \Optie s\W eergave.

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.

Bestek:
Een correcte versie van uw bestek wordt afgedrukt met weglating van alle onderdelen die niet in een
definitief bestek thuishoren zoals niet geselecteerde schrapteksten, Opmerkingen, Invuladviezen, enz.

Bestek Concept:
Het bestek wordt afgedrukt op dezelfde manier als het op het scherm staat: met ongeselecteerde
schrapteksten, Opmerkingen, Invuladviezen enzovoort.

Verder op ontdekkingstocht

In KUBUS Spexx 5.1 kan met een dubbelklik op onderdelen dat onderdeel verder worden uitgewerkt:
posten kunnen worden toegevoegd aan hoofdstukken en paragrafen, bepalingen en rubrieken aan
artikelen en bestekposten, een variant kan gekozen worden binnen een rubriek of bouwdeel, enzovoort.

Contextgevoelig snelmenu

Met de rechtermuisknop op een onderdeel is een contextgevoelig popup-menu op te roepen met daarin
veelgebruikte opdrachten die van toepassing zijn op het aangeklikte onderdeel.

Ontdek verdere mogelijkheden via de menu-opdrachten onder andere in het contextmenu
(rechtermuisknop) waaronder:

- Snel een bestekpost met een bekend nummer toevoegen: B ronnen\Bestekpost...
- Zoeken van fabrikanten of met Trefwoorden: B ronnen\Tre fwoorden en fabrikanten...
- Gebruik Drag&Drop of Kopiëren, Knippen en Plakken op alle onderdelen van het bestek. KUBUS

Spexx bewaakt wat wel en niet mag.
- Vrije bestekposten: op elk niveau voegt u vrije onderdelen toe: gebruik de knoppen 'Vrij' in de

dialoogvensters of in B ronnen\V rije  specifica tie of maak bestaande onderdelen vrij met B ronnen/V rij
m aken....

Bestekcontrole: uitroeptekens in de kantlijn

In KUBUS Spexx 5.1 wordt een bestek automatisch gecontroleerd op een groot aantal zaken. Indien
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KUBUS Spexx 5.1 fouten ontdekt, wordt dat met een uitroepteken in de kantlijn aangegeven. Klik op het
uitroepteken om te zien wat er niet klopt. Via Ex tra \Optie s\Contro le is in te stellen welke controles
KUBUS Spexx 5.1 dient uit te voeren. Met Zoeken\Vo lgende  bestek fout of Zoeken\Vo lgende  ve rs ie fout
kunnen onvolkomenheden makkelijk worden nagelopen.
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Starten met een elementenbestek

De functies voor het werken met elementen in de elementensortering volgen dezelfde logica als bij het
werken in de werksoortsortering. Alle vertrouwde technieken zoals dubbelklik op titels, de knoppenbalk
voor het gebruik van catalogi, het drag & drop van onderdelen, toevoegen van aantekeningen, werken
met bestekposten, zijn ook bruikbaar in de elementensortering.

Een van de opvallende verschillen met de werksoortsortering is dat in de elementensortering veel
minder dwingende regels gelden. Zo kunnen Elementen bestaan zonder Sub-elementen en Sub-
elementen zonder bouwdelen. Aan Elementen en Sub-elementen kunnen losse rubrieken en/of
bestekposten worden gekoppeld. Alle bestekposten kunnen toegevoegd worden aan ieder bouwdeel, er
gelden geen dwingende relaties. De catalogus bevat enkel voorbeeld relaties.

U kunt eenvoudig een eigen nummering maken met Ctrl+E en wijzigen met Ctrl+R. Mocht een
elementnummer in de catalogus aanwezig zijn, dan wordt de titel daarvan overgenomen. Wanneer dit
niet het geval is, kan een eigen titel worden ingevoerd.

Voor meer informatie over de EcoQuaestor elementen-catalogus, waarin bouwdelen geclassificeerd zijn
op basis van NEN2699 en onderbouwd zijn met voorbeeldrecepten die een koppeling leggen naar
werksoortspecificaties (bestekposten).

Zie ook:
- Structuur van een elementenbestek
- Aanmaken van bouwdelen

Structuur van een elementenbestek

De globale indeling opbouw van een elementenbestek is gelijk aan de werksoortensortering. De
bestekdelen ALGEMEEN en ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN zijn in beide sorteringen aanwezig, exact
gelijk en gesorteerd volgens de werksoorten systematiek.

Terwijl in de werksoortensortering de bestekdelen TECHNISCHE BEPALINGEN en WERKBESCHRIJVING
vaak gecombineerd worden tot één bestekdeel is dat in de elementensortering niet mogelijk. De
WERKBESCHRIJVING blijft in de elementensortering apart en is het enige bestekdeel dat een andere
sortering volgt en opgebouwd is uit elementen, sub-elementen en bouwdelen. In een bouwdeel kunnen
bestekposten worden geplaatst die dan ook in de werksoort sortering terug te vinden zijn. Hoewel de
bestekpost zichtbaar is in beide sorteringen, betreft het hier wél dezelfde bestekpost. Een wijziging in de
ene sortering wordt ook gevolgd in de andere sortering: het maakt niet uit waar gewerkt wordt.

In de kantlijn links van de tekst verschijnen rode en groene pijlen voor onderdelen die in een andere
sortering gebruikt zijn. Door erop te klikken kan snel naar hetzelfde onderdeel in een andere sortering
gesprongen worden. Wanneer individuele rubrieken worden toegepast in bouwdelen in de elementen
sortering, zijn deze niet terug te vinden in de werksoortsortering, het gebruik wordt dan ook afgeraden
indien beide sorteringen nodig zijn in een bouwproject.

De onderdelen

De onderdelen in het bestekdeel WERKBESCHRIJVING in de elementen sortering kent drie niveau’s met
de volgende eigenschappen:

Elem ent
- 1- of 2-cijfers
- bevat invulplaats
- kan meerdere specificaties bevatten
- kan sub-elementen bevatten

Sub-Elem ent
- 2- of 3 cijfers
- bevat invulplaats
- kan meerdere specificaties bevatten
- kan bouwdelen bevatten

Bouwdee l
- 6-12 cijfers
- bevat invulplaats
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- kan bestekposten bevatten
- kan specificatiegroep of specificatie bevatten

Werken met bouwdeelcomponenten

Dit is een optioneel extra niveau tussen bouwdelen en bestekposten die ook zonder bestekpost in een
bouwdeel kunnen bestaan. Om met bouwdeelcomponenten te kunnen werken moet de weergave ervan
worden aangezet in Ex tra \Optie s\W eergave.

Wanneer bouwdeelcomponenten worden weergegeven is het gevolg met name: wanneer een bestekpost
in een bouwdeel wordt geplaatst, wordt de titel van het benodigde bouwdeelcomponent uit de actieve
catalogus gehaald. Indien deze daar niet gevonden wordt, wordt de bestekposttitel gebruikt als titel voor
het bouwdeelcomponent.

Let op: in de elementensystematiek van EcoQuaestor volgens NEN 2699 worden geen
bouwdeelcomponenten gebruikt.

Aanmaken van bouwdelen

Er zijn verschillende manieren om een nieuw bouwdeel in de elementensortering toe te voegen.

Gebruik de Elementen browser

Open de elementencatalogus via het menu B ronnen\Elem enten ca ta logus... of klik op het rode boekje in
de knoppenbalk. Er verschijnt een selectievenster waarin elementen, sub-elementen en bouwdelen
worden weergegeven. Dubbelklik op een regel gaat een niveau dieper. Met de plus-knop rechtsboven
zijn elementen en sub-elementen op te nemen. Of schakel in de browser naar een referentiebestek om
daaruit bouwdelen te kopiëren. Uiteraard kunnen deze ook vanuit andere bestekken gekopieerd of
gesleept worden.

Code intypen

Wanneer u het bouwdeelnummer kent is het natuurlijk mogelijk deze direct in te typen. Met CTRL+E
verschijnt een dialoogvenster waarin u het bouwdeelnummer in kunt geven. Het bijbehorende element
en sub-element worden indien nodig ook aangemaakt vanuit de catalogus.

Converteer een werksoort bouwdeel

Met rechtsklik op een werksoort bouwdeel in de werksoortsortering en de functie ‘Converteer bouwdeel’
kan in de elementen catalogus het gewenste bouwdeel in de elementensortering gekozen worden. Het
bouwdeel wordt aangemaakt en de bestekpost wordt automatisch gekoppeld.

Weergeven bouwdelen 

Gebruik de weergave optie ‘Bouwdelen uit elementensortering tonen onder bestekposten’ in 
Ex tra \Optie s\W eergave om de bouwdelen uit de elementensortering ook in de werksoortsortering te
tonen. De werksoort bouwdelen hoeven dan niet meer gebruikt te worden.

Converteer alle werksoort bouwdelen in een keer.

Met de functie Ex tra \Convertee r bouwde len... kunnen alle bouwdelen in het bestek in één keer omgezet
worden naar bouwdelen in de elementensortering. Bij de EcoQuaestor catalogus wordt een
conversietabel voor deze functie meegeleverd. Als er in de sorteercode bij werksoort bouwdelen al een
codering is aangebracht kan met deze functie ook op basis daarvan geconverteerd worden. Zie ook 
Converteer bouwdelen.
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Informatie voor gevorderd gebruik

Als u de basisbeginselen van KUBUS Spexx 5.1 onder de knie heeft is het tijd voor de stap voor stap
instructies voor gevorderden. Het is aan te bevelen om het programma op te starten en alles direct uit te
proberen. 

Stap voor stap instructies voor beginners: klik hier
De volgende gevorderde stap-voor-stap instructies zijn beschikbaar.

Stap-voor-stap instructies voor gevorderden

- Speciale functies
- Selecteren, knippen, kopiëren en plakken
- Een nieuwe catalogus gaan gebruiken
- Verouderde of ongeldige posten
- Update van specificaties
- Nota van wijzigingen

Speciale functies

Probeer ook de specialistische mogelijkheden van KUBUS Spexx, zoals:

Invuladviezen

Onthoud overwegingen in een bureaubestek door het toevoegen van Invuladviezen aan invulplaatsen (
Bewerken\Invuladv ies). Na selecteren van een schraptekst wordt het invuladvies automatisch
verborgen. Na deselecteren van een schraptekst komt het Invuladvies weer automatisch in beeld.
Invuladviezen blijven bewaard in het bestek maar worden niet met het bestek afgedrukt, alleen in een
Concept afdruk.

Aantekeningen

Voeg op elke plaats in het bestek een aantekening toe met Bewerken\Aantekening.
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.

Deelbestekken met Status en Selectiecode

Indien u een bestek in deelbestekken wilt indelen, klik dan rechts op titels en kies voor Eigenschappen
om een status en selectiecode aan posten toe te kennen. Kies bij Bestand\A fdrukken voor Filterselectie
om een deelbestek te specificeren op basis van deze eigenschappen.
Kijk ook bij Bewerken\Verw ijde ren se lectie en Ex tra \Ze t e igenschappen

Selecteren, knippen, kopiëren en plakken

Zoals in elk programma kunt u ook in KUBUS Spexx gebruik maken van selecteren, knippen, kopiëren
en plakken. Plakken kan in KUBUS Spexx zelf maar ook van en naar andere programma’s, zoveel
mogelijk met behoud van opmaak. Omdat in een bestek met speciale teksten gewerkt wordt, zijn er
enkele speciale mogelijkheden:

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.

Snel drag & drop zonder selecteren met Alt+klik
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KUBUS Spexx 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.

Kopiëren selectiecodes

Met Kopiëren speciaal (Ctrl+Shift+C) op een titel waar een selectiecode zichtbaar is, kunt u die
selectiecode kopiëren. Deze selectiecode is vervolgens met Ctrl+V in een andere titel te plakken. Ook
hier herkent KUBUS Spexx automatisch dat u een selectiecode had gekopieerd en die wilt plakken. 

Laatste weggeklapte invultekst

De laatste speciale plakfunctie betreft de door deselecteren van schrapteksten weggeklapte invulteksten.
Deze worden bewaard en zijn met Plakken speciaal of Ctrl+Shift+V te plakken. Dergelijke weggeklapte
invulteksten kunnen op deze manier geplakt worden zolang er geen aantekening of selectiecode met
Ctrl+Shift+V werd gekopieerd.

Dupliceren

Tot slot bestaat voor bestekposten, bouwdelen en invulplaatsen de opdracht Bewerken\Duplice ren.
Daarmee wordt simpelweg een duplicaat aangemaakt in een enkele handeling.

Een nieuwe catalogus

Wij raden u aan altijd met de meest actuele versie van catalogi van derden te werken. U moet, na de
installatie van een nieuwe catalogus, in KUBUS Spexx nog aangeven dat u met deze nieuwe catalogus
wilt werken. 

Gebruik Ex tra \Optie s\Bestanden om de te gebruiken catalogus aan te wijzen.

Verouderde posten

Specificaties zijn aan veranderingen onderhevig. Indien er een nieuwe catalogus beschikbaar komt van
een van de leveranciers kan het instellen van deze nieuwe catalogus kan onder menu 
Ex tra\Optie s\Bestanden.

Alle teksten in de Stabu catalogus zijn van versienummers voorzien. In Open Specificaties catalogi
bestaat het versienummer uit een datum. Posten die vervangen zijn door nieuwe versies worden in de
kantlijn aangeduid met een oranje, rood of blauw uitroepteken, afhankelijk van de mate van
veroudering.

Updaten van teksten

Klik op het uitroepteken in de kantlijn om teksten te vervangen door de nieuwste versie. De vorige
versie van specificaties (bepalingen, rubrieken, bouwdelen) wordt bewaard onder een paperclip in de
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kantlijn zodat u kunt beoordelen of de vernieuwing een verbetering is en de inhoud niet is gewijzigd.

Met Zoeken\Update  bestek kan het hele bestek in één keer geupdate worden.

Updaten van specificaties

In het geval dat een specificatie door KUBUS Spexx wordt ge-update worden de invuladviezen,
schraptekstkeuzes en invulteksten letterlijk overgezet naar dezelfde invulplaats in de nieuwe versie. In
minder dan 10% van de gevallen zult u na updaten handmatig moeten corrigeren.

Na een update is de originele versie met een klik op de paperclip in de kantlijn op te roepen. In dat
venster kunt u alle kopieer functies gebruiken die ook in het bestek zelf kunnen. Dat kan handig zijn
voor het overnemen van onderdelen die niet automatisch konden worden overgezet:

Overnemen aantekeningen

- Met Kopiëren speciaal (Ctrl+Shift+C) op een aantekening-markering kopieert u de aantekening
- Met Plakken speciaal (Ctrl+Shift+V) plakt u die aantekening op een woord, selectie of titel in het

bestek.

Overnemen invuladviezen

- Met Kopiëren (Ctrl+C) op een Invuladvies kopieert u het invuladvies
- Met Plakken (Ctrl+V) op een hekje of ongeselecteerde schraptekst in het bestek wordt dat invuladvies

daar geplaatst.

Overige

gebruik de knoppen bovenin het venster voor:
- Terugzetten: de originele versie wordt weer in het bestek gezet (kan ook met drag&drop).
- Herstellen: toont de originele versie zoals die in het was vóór het openklappen van schrapteksten.
- Verwijderen: verwijdert de originele versie (de paperclip) uit het bestek. Aangeraden om te gebruiken

na akkoord bevonden van de update.

Nota van wijzigingen

Voor een nota van wijzigingen kunt u op diverse manieren te werk gaan:

Met aantekeningen

Maak aantekeningen bij uw wijzigingen in een aparte groep en druk die af in een lijst.
Gebruik deze functionaliteiten:
- Bestand\A fdrukken\Aantekeningen om een lijst van aantekeningen af te drukken
- Ex tra\Optie s\W eergave voor het instellen van de weergave van de aantekeningen uit een bepaalde

groep.

Met deelbestekken

Geef onderdelen een status: toegevoegd, gewijzigd, vervallen en druk een deelbestek af. Gebruik deze
functionaliteiten:
- Bewerken\Eigenschappen om status en selectiecodes toe te kennen aan onderdelen,
- Ex tra\Optie s\W eergave voor instellen van de weergave van de status, selectiecode, enzovoort,
- Bestand\A fdrukken\Filte rse lectie om een deel van het bestek af te drukken op basis van de

eigenschappen van onderdelen,

Met eigenschappen werken:

- Ex tra\Ze t e igenschappen om in één keer grotere delen van het bestek van een bepaalde status of
selectiecode te voorzien.

- Bewerken\Verw ijde ren se lectie om op basis van de eigenschappen van onderdelen deze in één keer
uit het bestek te verwijderen (bijvoorbeeld Status = vervallen)

Samenvattende lijst

In het dialoogvenster voor de filterselectie bij Bestand\A fdrukken kunt u naast het instellen van het
gewenste filter de volgende twee opties gebruiken voor de vorm van de afdruk:
- Hiërarchische onderdelen:

Voor hoofdstukken en paragrafen is hiermee aan te geven of zij worden afgedrukt. Door deze
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achterwege te laten krijgt u een aaneengesloten lijst van posten. Door dit te combineren met
bijvoorbeeld het weglaten van de specificaties (zie menu Ex tra\Optie s\W eergave\A fdrukken) kan een
samenvattende lijst van gewijzigde titels worden samengesteld.

- Inhoudsopgave al dan niet afdrukken (aangepast aan de vorm en inhoud van het deelbestek )
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Referentiebestekken

Er zijn meerdere referentiebestekken tegelijk te openen in KUBUS Spexx en u kunt onderdelen vrij van
het ene naar het andere bestek kopiëren of verslepen.

Daarnaast zijn er speciale voorzieningen om bestekken als 'Referentie' te gebruiken voor het snel
overnemen van onderdelen. Elk bestek in KUBUS Spexx formaat vanaf versie 2 is te openen als
referentiebestek. Er is geen maximum aan het aantal dat u kunt openen. Gebruik de menu-opdracht
Bestand/Re fe rentiebestekken.

Zie ook:
- Kopiëren van onderdelen
- Referentiebestekken voorbereiden
- Bestekservices

Kopiëren uit referentiebestekken

Er zijn twee manieren van werken met referentiebestekken:
- via de boomstructuur aan de linkerzijde van het werkbestek (knop Referentie)
- via een tweede tabblad in de catalogus browser.

Voordelen van de eerste:
- makkelijke drag&drop van onderdelen
- kopiëren van alle onderdelen tot het niveau van specificaties,
- grote hoeveelheden in één keer kopiëren,
- schakelen tussen sorteringen (in Elementenmodule).

Voordelen van de browser:
- snel schakelen tussen referenties en catalogus,
- meerdere bestekken tegelijkertijd doorzoeken,
- preview van de gewenste onderdelen,
- minder muisklikken nodig.

bestekpostvolgletters

bestekposten met dezelfde bestekcode worden onderscheiden door volgletters. Er zijn twee manieren
waarop KUBUS Spexx kan omgaan met bestekpostvolgletters bij het overnemen van posten uit andere
bestekken:

- Toevoegen op eind en volgletter aanpassen:
de post uit het referentiebestek krijgt een nieuwe volgletter en wordt achter reeds bestaande posten
met dezelfde bestekcode gezet. Bestaande posten in het werkbestek behouden hun volgletter.

- Tussenvoegen en volgletter behouden:
de post uit het referentiebestek behoudt zijn volgletter en wordt tussengevoegd. Bestaande posten in
het werkbestek worden indien nodig opgeschoven.

Stel de gewenste manier in via Ex tra \Optie s\Bewerken.
Met Bewerken\Hernum m eren kan een bestekpostvolgletter worden aangepast en daarmee de volgorde
van bestekposten met dezelfde bestekcode worden gewijzigd

Kopiëren bepalingen, rubrieken en bouwdelen

Vanuit de boomstructuur kunnen onderdelen van bestekposten direct gekopieerd of versleept worden.
Vanuit de browser kan dat door in de preview met Kopiëren (Ctrl+C) het onderdeel te kopiëren. Na
sluiten van de browser kan dat onderdeel in het bestek worden geplakt op plaatsen waar dat is
toegestaan met Plakken (Ctrl+V).

Referentiebestekken voorbereiden

KUBUS Spexx kent enkele speciale mogelijkheden om een speciaal referentiebestek of bureaubestek
voor te bereiden opdat posten makkelijker naar eigen wens kunnen worden ingevuld. 

Voorselecteren van schrapteksten
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Ten behoeve van referentiebestekken kunnen meerdere schrapteksten bij een invulplaats worden
vóórgeselecteerd:

- Ctrl+dubbelklik op ongeselecteerde schraptekst (of Ctrl+Enter): de schraptekst wordt geaccentueerd.
- Kopieer een invulplaats met de gelijknamige opdracht in het contextmenu onder de rechter muisknop.

Meerdere keuzes kunnen worden gemaakt in combinatie met verschillende invulteksten.

Bij afdrukken van een bestek wordt alleen de eerste invulplaats afgedrukt met een normaal gekozen
schraptekst. Andere dubbele invulplaatsen en voorselecties worden alleen in de conceptversie afgedrukt.

Met Ctrl+Delete op de regel van de invulplaats (het kleine cijfertje) kunnen (dubbele) invulplaatsen
verwijderd worden.

Maken van eigen schrapteksten

In een invultekst kunt u zelf schrapteksten definiëren. Type eigen schrapteksten direct in een invultekst
bijvoorbeeld als volgt in:

Eigen vaste  tekst: \e igen schraptekst 1 \e igen schraptekst 2 

Evenals in de specificaties zijn zij gescheiden door een '\'. 

Het selecteren van de eigen schraptekst gebeurt door te dubbelklikken met de linker muisknop terwijl de
Ctrl-toets ingedrukt is. Dubbelklik op de gekozen eigen schraptekst opent deze. Vervolgens nogmaals te
dubbelklikken opent de originele schrapteksten weer.

Invuladviezen

Leg kennis omtrent het kiezen van schrapteksten vast door aan invulplaatsen Invuladviezen (
Bewerken\Invuladv ies) toe te voegen. Na selecteren van een schraptekst wordt het invuladvies
automatisch verborgen. Na deselecteren van een schraptekst komt het Invuladvies weer automatisch in
beeld. Invuladviezen blijven bewaard in het bestek maar worden niet met het bestek afgedrukt, alleen in
een Concept afdruk.

Aantekeningen

Voeg op elke plaats in het bestek een aantekening toe met Bewerken\Aantekening.
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

Bestekservices

Het is mogelijk om vanuit bestekservices teksten te kopiëren naar uw bestek. Zie de beschrijving van de
bestekservice hoe u bestekteksten kunt kopiëren. Daarbij wordt steeds vaker gebruikt gemaakt van OSF
(Open Specificaties Formaat). Ook wordt nog vaak gebruik gemaakt van het Stabu Uitwisselformaat.
Beide kunnen op het het klembord gezet worden. In KUBUS Spexx kunt u vervolgens met de menu-
opdracht Bewerken\P lakken (C trl+V ) de bestekteksten in uw projectbestek invoegen. De post wordt
automatisch op de juiste plaats ingevoegd.
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De menuopdrachten

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden.

Ondersteunde Bestandsformaten
Stabu Uitwisselformaat
Open Specificaties Formaat
Eigenschappen
Referentiebestekken
Pagina instelling
Afdrukken
Afdrukken filterselectie
Verwijderen selectie
Hernummeren
Aantekening
Eigenschappen
Bladwijzers gebruiken
Opmaak
Tabs en inspringposities
Werken met Stijlbladen
Zoeken in catalogus of referentie
Vrij gebruik versus STABU 2 regels
Vrije bepaling, rubriek
Vrije posten, vrij maken
Trefwoorden en fabrikanten
Zet Eigenschappen
Verzamelen aantekeningen
Bestek beveiligen
Opties
Spellingscontrole
Info

Ondersteunde Bestandsformaten

KUBUS Spexx 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 Spexx 5.1 bestek (.stb): voor normaal gebruik,
- KUBUS Reviewer bestand (.stv): voor laten controleren van een bestek,
- Stabu uitwiselformaat (.s01 of .suf): voor uitwisseling met andere bestekverwerkers,
- Richt text Format (.rtf): voor uitwisseling met MsWord of andere tekstverwerkers.
- PDF formaat om het bestek digitaal te kunnen uitleveren.
- Comma-separated values (.csv) voor uitwisseling met andere software pakketten.
- Open Specificaties Formaat (*.osf) voor uitwisseling met andere software pakketten.
- Werksoorten catalogus (*.wctlg) bevat een werksoorthiërarchie en is te maken vanuit de

werksoortsortering.
- Elementen catalogus (*.ectlg) bevat een elementenhiërarchie en is te maken vanuit de

elementensortering
- Specificatie catalogus (*.sctlg) wanneer u een OSF catalogus importeert of zelf specificaties in een

catalogus bewaart

Overige formaten
- Tekst met regeleinden (.txt): voor tekstverwerkers die rtf niet ondersteunen,
- Tekst zonder regeleinden (.txt): idem of database-programma’s,
- Kubus Stabu 3.x bestek (.stb): voor de vorige versie van KUBUS Spexx,
- Kubus Stabu 2.x bestek (.stb): idem.
- ArchiCAD classificatiebestand (.xml), codetabel waarmee in ArchiCAD (element)codes aan elementen

kunnen worden gekoppeld.
- Revit Keynote bestand (.txt), codetabel waarmee in Revit (element)codes aan elementen kunnen

worden gekoppeld.
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Overige bestandsformaten

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

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

- .wbs
Tijdelijke werkkopie van een geopend bestand dat met een bepaald tijdsinterval wordt aangemaakt
indien Autom atisch opslaan bij Ex tra \Optie s\Bestanden staat ingeschakeld.

- .sbl
Een KUBUS Spexx stijlblad. Alle opmaakkenmerken kunnen in een dergelijk stijlblad worden
vastgelegd om op andere bestekken toe te passen.

Stabu Uitwisselformaat (SUF)

Dit formaat is door de Stichting STABU gedefinieerd om bestekken met andere bestekprogramma’s uit te
wisselen en bevat alleen coderingen en invulteksten. Daardoor gaat de opmaak van de tekst verloren.
Bij inlezen probeert KUBUS Spexx 5.1 deze waar mogelijk automatisch te herstellen.

Bovendien moeten de Stabu teksten tijdens het inlezen uit de catalogus gehaald worden. Om te
voorkomen dat ongeldige teksten verloren gaan wordt aangeraden tijdens het inlezen dezelfde catalogus
te gebruiken als die bij het samenstellen werd gebruikt.

Suf voor referentiebestekken

Er bestaat sinds januari 1993 een variant van het Stabu Uitwisselformaat met extra faciliteiten speciaal
voor referentiebestekken. KUBUS Spexx 5.1 ondersteunt die variant alleen bij inlezen omdat het formaat
in zijn definitie onvolledig is en onterecht suggereert dat speciale informatie uit te wisselen is.

Elementen bestekken

Het Stabu Uitwisselformaat is ontwikkeld voor het uitwisselen van bestekken in de werksoortsortering.
Hierbij is geen rekening gehouden met een elementensortering. Bestekken met een elementensortering
kunnen dus niet uitgewisseld worden door gebruik te maken van dit formaat. Gebruik daarvoor het OSF
(Open Specificaties Formaat). Daarmee kan dit wel.

Eigen en open Specificaties

Wanneer een eigen of open specificatie aanwezig is in een bestek, wordt deze als vrije tekst naar SUF
geëxporteerd. De onderliggende structuur van de open specificatie raakt hierbij verloren en enkel de
gekozen schrapteksten en invulteksten worden als vrije tekst overgenomen. Het is daarom aan te
bevelen om gebruik te maken van het veel modernere Open Specificaties Formaat om bestekken uit te
wisselen.

Open Specificaties Formaat (OSF)

Dit formaat is een open en onafhankelijk uitwisselformaat voor het uitwisselen van bestekken en
specificaties. Met het Open Specificaties Formaat kunnen zowel specificaties (bijvoorbeeld fabrikant
productspecificaties) als projectbestekken worden uitgewisseld onafhankelijk van de gebruikte
classificatie. Zowel werksoort- als elementenbestekken kunnen worden uitgewisseld alsmede losse
specificaties.

Op basis van OSF wordt het voor iedereen mogelijk om content voor bestekken te ontwikkelen:
Leveranciers van productinformatie kunnen productspecificaties gaan leveren die volledig vrij te
verspreiden zijn en die te gebruiken zijn in alle bestekverwerkende software.
Kennispartijen kunnen specificaties leveren aansluitend op bouwbesluit, administratieve stelsels of
beoordelingsrichtlijnen. Het Open Specificaties Formaat is voorbereid op gebruik gekoppeld aan BIM.

OSF is ontstaan als een initiatief van alle leveranciers van bestekverwerkers aangevuld met leveranciers
van content en wordt door meer en meer partijen ondersteund. Voor een actueel overzicht over de
partijen die OSF ondersteunen kijkt u op www.openspecificaties.nl.
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Verzenden via e-mail

Het onderhanden bestek kan rechtstreeks vanuit KUBUS Spexx 5.1 via e-mail worden verzonden.

Het bestek kan in drie verschillende formaten worden verzonden. Te weten:
Standaard KUBUS Spexx 5.1 formaat.
STV-formaat geschikt om te gebruiken in KUBUS Reviewer, voorafgaand aan het verzenden kan het
bestand op de standaard wijze beveiligd worden.
PDF-formaat. Bestandseigenschappen zoals Auteur, Titel en dergelijke kunnen voorafgaand aan het
verzenden ingevuld worden.

Bij het verzenden van de bestanden wordt gebruik gemaakt van het standaard ingestelde e-mail
programma.

Eigenschappen van het bestek

Bij een bestek zijn een aantal gegevens te bewaren in de eigenschappen zoals in het dialoogvenster is
aangegeven.

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.

Referentiebestekken

U kunt elk bestek in KUBUS Spexx formaat vanaf versie 2 openen als referentiebestek. Andere
bestandsformaten moeten eerst worden ingelezen en opgeslagen in KUBUS Spexx formaat.

Selecteer de gewenste referentiebestekken in de lijst en organiseeer de gewenste volgorde. Vervolgens
kan in het linker deel van het venster een boomstructuur van elk referentiebestek gebruikt worden om
onderdelen naar het werkbestek te kopiëren.

Ook kunnen alle referentiebestekken tegelijk doorgebladerd worden via B ronnen\Re fe rentie
(werksoorten) of B ronnen\Re fe rentie  (e lem enten).

Er zijn meerdere bestekken tegelijk te openen in KUBUS Spexx en u kunt onderdelen vrij van het ene
naar het andere bestek kopiëren of verslepen.

Daarnaast zijn er speciale voorzieningen om bestekken als 'Referentie' te gebruiken voor het snel
overnemen van onderdelen. Elk bestek in KUBUS Spexx formaat vanaf versie 2 is te openen als
referentiebestek. Er is geen maximum aan het aantal dat u kunt openen. Gebruik de menu-opdracht 
Bestand/Referentiebestekken.

Zie ook:
- Kopiëren van onderdelen
- Referentiebestekken voorbereiden
- Bestekservices

Genereren bestek

Met de functie ‘genereren bestek' kan KUBUS Spexx 5.1 tekstbestanden met kolommen structuur
gebruiken om een bestek te genereren. De tekstbestanden kunnen gemaakt bijvoorbeeld worden via
Excel of vanuit een export uit calculatie- of BIM software.

Op basis van dergelijke import-bestanden zijn drie verschillende soorten bestekken te genereren:
- Werksoorten bestek
- Elementen bestek
- Elementen bestek voorzien van werksoort onderdelen

De importbestanden dienen te voldoen aan een bepaalde opbouw. Gedetailleerde informatie over de
samenstelling kunt u vinden in Definitie bestandsopbouw t.b.v. Genereren bestek.



© 2019 KUBUS BV 26

Pagina instelling

In dit dialoogvenster zijn alle pagina-instellingen voor de afdruk te zetten:
de afdrukstand, de pagina afmetingen en marges, de kop- en voettekst, de indeling en speciale zaken
zoals achtergrondtekst en afbeelding.

- Marge
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.

- Kop- en voettekst
Definieer hier de kop- en voetteksten voor uw bestek. Kies hiervoor menu Opm aak\Kop- en voe ttekst.

- Indeling
Stel hier in op welke secties kop- en voetteksten worden afgedrukt en hoe de paginanummering
gedaan wordt. Gebruik in de kop- en voettekst zoveel mogelijk de velden voor paginanummering
omdat deze hierop reageren.

- Achtergrond
KUBUS Spexx kan op elke pagina een achtergrondtekst en/of een achtergrond afbeelding afdrukken.
Om te voorkomen dat de achtergrondtekst de bestekteksten onleesbaar maakt, kies dan met de knop
‘Opmaak’ een goede grijswaarde of experimenteer met lichte kleuren op zwart-wit printers.

Kop- en voettekst’

In het tabblad “Kop- en voettekst” van de Pagina-instelling kunt u de kop- en voetteksten definiëren:

- Kies eerst de sectie waarvoor u de kop- en voettekst wilt definiëren en gebruik vervolgens de
knoppen ’Aanpassen…’ .

- Met het aankruisvakje ‘Zelfde als vorige’ regelt u dat de kop- of voettekst hetzelfde wordt
weergegeven als in de vorige sectie werd gedefinieerd.

- Gebruik de knop ‘Opmaak’ om het lettertype en de kleur van de kop- en/of voettekst te definiëren.

Het dialoogvenster ‘Aanpassen kop- en voettekst’

Per kop- of voettekst zijn drie gebieden in te stellen: links, midden of rechts. Type daarin de gewenste
tekst en kies desgewenst in het bovenste gedeelte van het dialoogvenster velden die automatisch
afhankelijk van het project en de context gevuld worden.

Afdrukken

Als u een document wilt afdrukken, kiest u Bestand\A fdrukken. 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.
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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.

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 bestekpost 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.

Verwijderen selectie

Verwijder grote delen van het bestek op basis van eigenschappen van onderdelen. Stel de gewenste
filteropties in. Indien u meerdere filteropties instelt moeten posten aan alle instellingen voldoen om door
het filter te komen.

Let op: Wees voorzichtig bij het omkeren van een selectie, dan kunnen onverwachte zaken gebeuren.
Indien een post bijvoorbeeld NIET in de selectie zit terwijl een van de onderdelen wel in de selectie zit
wordt TOCH de gehele post verwijderd omdat de titel van de post dan bepalend is.

Hernummeren

Met deze opdracht is het mogelijk om volgletters van bestekposten, volgnummers van bouwdelen,
bepalingsnummers van vrije bepalingen en rubrieksnummers van vrije rubrieken te veranderen.
Het is niet mogelijk om artikels, bestekposten of specificaties te hernummeren. Gebruik daarvoor de
opdracht B ronnen\V rij m aken.

bestekpostvolgletters

KUBUS Spexx kan twee soorten formaten voor volgletters herkennen:

- het standaard formaat bestaande uit één letter
- het uitgebreide formaat bestaande uit een letter en twee cijfers.
-
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Bijvoorbeeld a-01, a-02, enz.

KUBUS Spexx herkent automatisch welke nummering u gebruikt en past gekopieerde onderdelen daarop
aan.

Sorteren

Met de knop Sorteren in het dialoogvenster voor Hernummeren (en ook via het menu: 
Bewerken\Sorte ren) worden in een keer alle onderdelen van dezelfde soort als waar de cursor op staat
gesorteerd. Ook hier wordt automatisch rekening gehouden met het gebruikte formaat voor volgletters.

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 menu 
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

Invuladvies

Een 'INVULADVIES:' is vergelijkbaar met een 'OPMERKING:' in een ongeselecteerde schraptekst. Beide
items verdwijnen wanneer een schraptekst wordt geselecteerd en beide items geven informatie over het
invullen van de schraptekst.

Het grote verschil tussen beide items is echter dat een 'OPMERKING:' standaard in een schraptekst
aanwezig is en dat een 'INVULADVIES:' door de gebruiker zelf kan worden aangemaakt. Veel
bestekschrijvers werken met een 'moederbestek' en een invuladvies kan hierin een grote rol spelen
door gerichte aanwijzingen toe te voegen voor het invullen van het bestek.

Eigenschappen van een post

Bij elk onderdeel in het bestek zoals voorblad, artikel, bepaling, bestekpost, rubriek of bouwdeel kunnen
eigenschappen worden opgevraagd en bewerkt. De eigenschappen Aanmaakdatum en Auteur worden
automatisch toegekend.

Een selectiecode en een status zijn handmatig toe te kennen. Deze functies zijn daarvoor handig:

- Tonen van de eigenschappen in het bestek: Ex tra \Optie s\W eergave .
- Snel schakelen van status: Ctrl”.” Met de cursor op de titel.
- Kopiëren selectiecodes naar andere titels: Bewerken\Kopië ren en P lakken speciaa l.
- Het zetten van een serie eigenschappen in één keer: Ex tra \Ze t e igenschappen

Deelbestekken

Op basis van de eigenschappen kunt u met deelbestekken werken. Gebruik daarvoor ook deze functies:

- Voor het afdrukken van een deelbestek: Bestand\A fdrukken\Filte rse lectie.
- Voor het verwijderen van meerdere posten: Bewerken\Verw ijde ren se lectie.
- Voor het zetten van grote hoeveelheden selectiecodes en statussen: Ex tra \Ze t Eigenschappen.
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Bladwijzers gebruiken

KUBUS Spexx 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 tm Ctrl+Shift+9.

Voor gebruikers van de Elementenmodule zijn deze bladwijzers gereserveerd:
- Ctrl+1: naar de Werksoorten sortering
- Ctrl+2: naar de Elementen sortering
- Ctrl+3: reserve

Opmaak

KUBUS Spexx werkt met zogenaamde opmaakprofielen voor de teksten. Indien u de opmaak van een
tekst wijzigt via die opmaakprofielen dan worden alle gelijksoortige teksten eveneens gewijzigd.

Er zijn alinea- en tekstprofielen te herkennen in de lijst aan het beginteken. De alinea profielen kunnen
elk een ander lettertype, grootte en afstanden voor, na hebben.
Tekstprofielen delen allemaal dezelfde lettertype en grootte omdat deze allemaal in dezelfde alinea
kunnen voorkomen: dat zijn de specificatie teksten.

Gebruik één lettertype voor het hele bestek

Indien dit aan staat wordt een wijziging in het lettertype meteen doorgevoerd naar alle opmaakprofielen.
De lettergrootte kan verschillend blijven bijvoorbeeld voor koppen.

Koppen en pagina-indeling

In de profielen van de koppen zoals bestekdeel, hoofdstuk en paragraaf kunt u aangeven of deze op een
nieuwe pagina dienen te beginnen en of dat dan een oneven (rechter) pagina moet zijn.

Aantekening

Het opmaakprofiel voor aantekeningen wordt alleen voor de afdruk gebruikt. U kunt daarbij nog extra
aangeven hoeveel de aantekening dient in te springen om deze duidelijk te onderscheiden van andere
teksten in het bestek.

Automatisch uitlijnen

Deze optie is via het menu Opm aak\Autom atisch uitlijnen te kiezen. Daarmee worden alle teksten in het
bestek volgens de standaard indeling uitgelijnd. Wanneer met de liniaal de inspringpositie van een
bepaalde een tekst verplaatst wordt gaan alle teksten in het bestek mee. Als deze optie uit staat dan zijn
de inspringposities van teksten per opmaakprofiel vrij te zetten via de liniaal.

Tabs en inspringposities

Indien in een alinea in de liniaal geen tabstops gedefinieerd zijn wordt de standaard tab-afstand
gebruikt. Met deze instelling bepaalt u die standaard tab-afstand.

De standaard inspringpositie is de inspringpositie die gebruikt wordt bij het automatisch maken van
opsommingstekens en nummering in invulteksten. Ook wordt deze gebruikt na het selecteren van
schrapteksten waarin opsommingstekens voorkomen.

Werken met Stijlbladen

Het is mogelijk om te werken met stijlbladen (bestandsextensie: '.sbl') om de opmaak van bestekken te
standaardiseren en over te zetten naar andere bestekken. Zo kan bijvoorbeeld per opdrachtgever een
apart stijlblad worden aangemaakt.

Onderstaande zaken worden in een stijlblad bewaard:
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- Opmaakprofielen.
- De weergave van onderdelen in het bestek en op de afdruk.
- De pagina instelling.
- De instellingen voor kop- en voettekst.
- De instellingen voor de inhoudsopgave.

Nieuwe bestekken nemen het stijlblad aan dat met Opm aak\Stijlb lad\Opslaan a ls standaard werd
bewaard.

Zoeken in catalogus of referentie

Er zijn diverse manier om een catalogus te openen:

- Met B ronnen\W erksoorten sorte ring of F5.
- Met Shift+F5 om afhankelijk van de cursorpositie de zelfde paragraaf te openen van de catalogus.
- Met Enter of een dubbelklik op een hoofdstuk of paragraaf om daar posten aan toe te voegen.

In het dialoogvenster van de catalogus is op een tweede tabblad te zoeken in alle referentiebestekken.
Om direct naar de referentiebestekken te springen gaat u als volgt te werk:

- Met B ronnen\Re fe rentie s (werksoorten) of F6.
- Met Shift+F6 om afhankelijk van de cursorpositie de zelfde paragraaf te openen van de

referentiebestekken.
- Met Ctrl+Enter of Ctrl+dubbelklik op een hoofdstuk of paragraaf om daar posten aan toe te voegen.

Mogelijkheden van de browser

Dubbelklik op onderdelen in de lijst in het browservenster om een niveau dieper te gaan of, op het
laagste niveau, posten aan het bestek toe  te voegen. Of gebruik de knoppen in de knoppenbalk of het
toetsenbord: Enter = niveau dieper (= toevoegen als op het laagste niveau), Backspace = niveau hoger
en de pijltjestoetsen voor bladeren naar volgende/vorige.

Op het scherm houden met de Punaise

Met de knop met de punaise rechts bovenin kan het dialoogvenster op het scherm gehouden worden
nadat een post is toegevoegd. Enter werkt op het laagste niveau, dan kunnen meerdere posten achter
elkaar aan het bestek worden toegevoegd. Als de punaise uit staat, heeft de knop met de' +' een
vergelijkbaar effect (of '+' op het toetsenbord)

Het preview venster

In het onderste deel van de browser verschijnt automatisch een preview van bepalingen uit de catalogus
of hele posten uit referentiebestekken. In dat preview-venster zijn met de muis selecties te maken die
met Ctrl+C te kopiëren zijn voor plakken in het bestek.

Filterweergave

De Browser kan ook via het trefwoordenregister worden benaderd. In dat geval verschijnt er een derde
tabblad waarop alleen de door het trefwoord gefilterde posten terug te vinden zijn.

Vrij gebruik versus STABU2 regels

KUBUS Spexx 5.1 biedt de mogelijkheid om zelf te bepalen of STABU2 regels van toepassing zijn bij het
samenstellen van een bestek. Dit is te vinden onder het menu Ex tra\Optie s\Bewerken. Onderaan dit
tabblad vindt u de mogelijkheid om te kiezen tussen:

Vrij gebruik

Met deze instellingen worden er geen regels gehanteerd bij het samenstellen van bestekteksten in de
werksoortsortering. U kunt geheel naar keuze hoofdstukken, paragrafen en bestekposten definiëren.

STABU 2 regels

Kiest u deze optie dan hanteert KUBUS Spexx 5.1 bij het samenstellen van werksoort-bestekken de
regels van STABU2. De regels hebben betrekking op gebruik van coderingen, vrij maken, verplichte
rubrieken, rubrieknummering, enz.
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Vrije bepaling, rubriek

Afhankelijk van de cursorpositie kunt u met deze optie (of F9) een vrije bepaling (bij een artikel) of een
vrije rubriek (bij een bestekpost) toevoegen. U hoeft zo min mogelijk in te vullen: de
specificatienummers worden automatisch door KUBUS Spexx 5.1 ingevuld en u kunt zich beperken tot
eventueel het bepalingsnummer en de titel van het vrije onderdeel.

Indien het artikel of de bestekpost zelf al vrij is, zijn alle bepaling- of rubrieksnummers toegestaan als
vrij nummer.

Via trefwoorden

Kies ‘Zoeken’ om een bepaling of een rubriek uit de catalogus toe te voegen als vrij onderdeel. Dat kan
ook direct vanuit het bestek met Ctrl+F9.

Specificatienummers zelf bepalen

Wilt u wel invloed hebben op de specificatienummers die intern gebruikt worden gebruik dan
Ctrl+Shift+F9: elk nummer wordt gevraagd.

Welke nummers gebruiken?

De nummers voor specificatiegroep of specificatie moeten een '9' bevatten om vrij te zijn. Zie ook de 
Stabu terminologie voor de verdere kenmerken van deze nummering.

Indien Vrij gebruik van coderingen is ingeschakeld dan kunt u alle coderingen aanmaken.

Vrije posten, vrij maken

Als het gewenst is om de tekst of code van een bepaald onderdeel te veranderen, dan is het mogelijk
een dergelijk onderdeel ‘Vrij’ te maken. Dat wil zeggen een vrij nummer toe te kennen. KUBUS Spexx
doet dit zoveel mogelijk automatisch en vraagt alleen om een nummer als het bestekposten betreft.

Een vrije bestekpost toevoegen

Via B ronnen/Bestekpost... kunt u direct een bestaande of vrije bestekpost aanmaken. Nummers met een
'9' erin zijn over het algemeen vrij. Het programma controleert dit voor u.

Vrij maken

Indien u een vrije tekst wilt aanmaken die veel lijkt op een reeds bestaande post kan deze worden vrij
gemaakt met B ronnen/V rij m aken. De volgende onderdelen kunnen met deze optie vrij gemaakt
worden:  

- voorbladen  
- artikelen  
- bepalingen  
- bestekposten  
- specificatie bij rubrieken, bouwdelen en vrije bepalingen.
 
Indien een voorblad of een specificatie vrij gemaakt wordt, wordt de op dat moment aanwezige tekst
(vaste tekst, schraptekst al dan niet gekozen) helemaal veranderd in een invultekst.

Indien Vrij gebruik van coderingen is ingeschakeld dan kunt u alle coderingen aanmaken.

Trefwoorden en fabrikanten

Kies in dit dialoogvenster het gewenste tabblad en type de zoekterm in het tekstveld. Automatisch
verschijnt een lijst met de zoekresultaten.

Met zoeken op trefwoord vindt u meteen een serie specificaties en varianten. Na selecteren van een
fabrikant worden de specificaties van die fabrikant getoond. In beide gevallen kunt u dit zoekvenster
verlaten door het selecteren van een specificatie. Vervolgens worden de catalogi gefilterd weergegeven
met alleen die posten waarin de geselecteerde specificatie aanwezig is. Selecteer de gewenste post en
de specificatie staat onder die post in het bestek. In het geval bij een specificatie geen geschikte
bestekspost gevonden kan worden, worden alle hoofdstukken getoond. Wanneer nu de specificatie
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geplaatst wordt zal daaraan een negen rubriek/artikelcode worden toegekend.

Bij fabrikanten worden de naw-gegevens getoond en kunt u meteen naar de website van de fabrikant
doorklikken.

Zet Eigenschappen

Met deze menuopdracht kunt u bij een hele serie bestekposten de Selectiecode of de Status zetten
gebaseerd op een in te stellen filter.

Stel in het bovenste deel van het dialoogvenster in de groep Selectiecriteria het filter in waarvoor u een
actie wenst uit te voeren. In de groep Actie wordt vervolgens ingesteld welke actie u wilt uitvoeren op de
door het filter geselecteerde titels:

- De Selectiecode zetten op de ingevulde tekenreeks.
- De Status zetten op Normaal, Toegevoegd, gewijzigd of Vervallen,

Of beide tegelijkertijd.

Verzamelen aantekeningen

Aantekeningen worden verzameld en op het klembord gezet om deze daarna te kunnen plakken in een
invultekst van een bestekpost of bijlage. Of zelfs in een andere tekstverwerker. Er is te filteren op een of
meerdere aantekeninggroepen om een deel van de aantekeningen te verzamelen. Stel deze
bijvoorbeeld als volgt in.

Te verzamelen groepen:

AGH betekent: alle aantekeningen uit de groepen A, G en H
* betekent: alle aantekeningen uit alle groepen

De overige opties

- Inclusief codes van onderdelen
De bestekpostcode en ook de bepaling, rubriek of bouwdeelcode wordt voor/boven de aantekening
geplaatst. Alleen handig voor korte aantekeningen.

- Codering op aparte regel
De aantekening wordt niet door een spatie gescheiden en op dezelfde regel achter de code gezet
maar begint op de regel onder de code. Vooral handig voor langere aantekeningen.

- Lege regel tussenvoegen
Tussen de code en de aantekening wordt een lege regel geplaatst waardoor de aantekening los staat
van de codering. Hierdoor krijgt u een ruim opgezette lijst vooral voor erg lange aantekeningen.

Converteer bouwdelen

Met behulp van deze functie kan een traditioneel STABU werksoortsortering worden omgezet naar een
elementensortering.
Als basis van de conversie dienen de Stabu bouwdelen bij een bestekpost in de werksoortsortering.
Deze worden geconverteerd naar bouwdelen in de elementensortering met behulp van een
conversietabel naar NEN2699 bouwdelen, waarbij de bestekpost automatisch als onderbouwing wordt
toegekend.

Deze conversie kan op twee verschillende manieren plaatsvinden:
- automatisch conversie (op basis van onze conversietabel)
- op basis van ingevulde bouwdeelsorteercodes (zie Eigenschappen bij een Stabu bouwdeel)

Automatische conversie

Bij een automatische conversie wordt het specificatiegroepsnummer van het Stabu bouwdeel opgezocht
in de conversietabel die bij de elementencatalogus hoort. Voor de EcoQuaestor catalogus op basis van
NEN2699 is deze al door ons verzorgd. Indien met een andere elementencatalogus gewerkt wordt kan
zelf een conversietabel samengesteld worden. Deze conversietabel dient dan op dezelfde locatie te staan
als de elementencatalogus met dezelfde naam en de extensie '.bdct'. De conversietabel bestaat uit
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regels waarin het bouwdeelspecificatiegroepsnummer en de bouwdeelcode zijn gescheiden door een
punt-komma.

Sorteercode als basis van de conversie

Wanneer een sorteercode, die behoort bij een Stabu bouwdeel, wordt ingevuld met minimaal zes cijfers,
dan kan deze sorteercode gebruikt worden voor de conversie naar bouwdelen in de elementensortering.
Tijdens de conversie wordt de sorteercode opgezocht in de actieve Elementen catalogus en de
bijbehorende Elementen en Sub-Elementen worden aangemaakt.

Lege sorteercodes automatisch

Als dit wordt aangevinkt worden bouwdelen die geen sorteercode bevatten volgens de automatische
conversie omgezet.

Combineer bestekposten in bouwdelen

Bouwdelen in de elementen sortering kunnen onderbouwd worden met recepten bestaande uit meerdere
bestekposten. De conversiefunctie kan deze bestekposten samenvoegen tot één bouwdeel, indien de
Stabu bouwdelen dezelfde codering bevatten en dezelfde invultekst. Er wordt in dat geval van uitgegaan
dat de Stabu bouwdelen in de werksoortsortering eigenlijk hetzelfde bouwdeel betreffen.

Plaats bouwdeelteksten bij componenten

Indien u werkt met componenten in de recepten van bouwdelen in de elementensortering als extra
niveau tussen bouwdelen en bestekposten dan worden Stabu bouwdelen omgezet naar het
bouwdeelcomponent-niveau.

Verwijder geconverteerde bouwdelen

De Stabu bouwdelen worden na converteren verwijderd uit de werksoortsortering. Zet de weergave
optie ‘Bouwdelen uit elementsortering onder bestekposten’ in Ex tra \Optie s\W eergave aan om toch
bouwdelen bij bestekposten in de werksoortsortering te zien.

Deze conversie kan ook per Stabu bouwdeel worden uitgevoerd met rechtermuisklik op het Stabu
Bouwdeel.

Bestek beveiligen

Een bestek kan met wachtwoorden beveiligd worden:

- Wachtwoord voor openen:
zonder wachtwoord kan het bestand niet geopend worden in KUBUS Spexx of de KUBUS Reviewer.
Een met dit wachtwoord beveiligd bestek kan niet als referentiebestek worden geopend.

- Wachtwoord voor bewerken:
zonder wachtwoord kan het bestand alleen als ‘Alleen lezen’ geopend worden in KUBUS Spexx. Een
bestek dat is beveiligd met dit wachtwoord kan ook zonder wachtwoord worden gebruikt als
referentiebestek of worden ingelezen in de KUBUS Reviewer.

Voor het verwijderen van de wachtwoorden maakt u de velden gewoon leeg.

Zie ook de beveiligingsmogelijkheden in Reviewer bestanden.

Opties

De meeste opties in dit dialoogvenster zijn instellingen die voor het programma en dus voor alle
documenten gelden. Alleen de weergave instellingen gelden slechts voor het actieve document en
worden bij dat document bewaard:

Tabblad Bestanden

Op dit tabblad kan worden ingesteld waar bestanden staan zoals de woordenlijst of de diverse catalogi.
Indien u een catalogus wenst in te stellen moet u naar deze instructie pagina navigeren.

- 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



© 2019 KUBUS BV 34

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.

Tabblad Bewerken

Sneltoetsen
- Stel voor elke Ctrl+Shift+letter combinatie een tekst in die vaak gebruikt wordt. Vervolgens kan die

tekst snel in een invultekst geplaatst worden met de betreffende toetscombinatie.

- Gebruikersinfo
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.

- Kopiëren bestekposten uit andere bestekken
stel hier in hoe het programma omgaat met bestekpostvolgletters. Zie ook Referentiebestekken

- Regels werksoortensortering
keuze voor vrij gebruik van hiërarchische versus Stabu regels voor de opbouw van bestekposten,
rubrieken en gebruikte coderingen. 

Tabblad Weergave

Stel in wat u in het bestek wenst weer te geven. De keuzes bij ‘Weergeven’ en ‘Werksoort sortering’
gelden zowel voor het scherm als de afdruk. De overige keuzes onderin het dialoogvenster gelden alleen
voor de afdruk

- Achtergrondkleur aantekeningen
Bij ‘Weergeven’ 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.

- Afdrukken aantekeningen
Bij ‘Afdrukken aantekeningen’ is aan te geven welke groepen aantekeningen worden afgedrukt.
AGH betekent: alle aantekeningen uit de groepen A, G en H.
* betekent: alle aantekeningen uit alle groepen.

Tabblad Controle

Het bestek wordt automatisch op de achtergrond gecontroleerd op spelling en zaken betreffende de
besteksystematiek. Stel hier in hoe de spellingscontrole moet werken en welke fouten weergegeven
moeten worden. Dat gebeurt met uitroeptekens in de kantlijn. Beweeg de muis over deze uitroeptekens
om middels een tooltip uitleg te krijgen over de fout.

Tabblad AutoCorrectie

U heeft de mogelijkheid om tijdens het intypen van tekst bepaalde onderdelen te laten corrigeren. Deze
kunnen betrekking hebben op de opmaak van de tekst maar ook kunnen verkeerd ingetypte woorden
meteen vervangen worden door het correct gespelde woord.

Spellingscontrole

Bij de handmatige spellingscontrole werkt u met een dialoogvenster waarin suggesties worden getoond
en waarin u kunt bepalen wat er moet gebeuren: het woord verbeteren, als een nieuw woord toevoegen
aan de gebruikerswoordenlijst of de fout negeren.

Bij de automatische spellingscontrole tijdens typen kunt u met het contextmenu dat met de
rechtermuisknop kan worden opgeroepen de suggesties direct opvragen om vervolgens te kiezen wat er
moet gebeuren.

Zie ook menu Ex tra\Optie s\Contro le om in te stellen hoe KUBUS Spexx omgaat met bijzondere woorden.

Standaard woordenlijst

De standaard woordenlijst die door KUBUS Spexx gebruikt wordt, wordt met de installatie meegeleverd
en wordt automatisch geladen. Deze bevat een grote verzameling Nederlandse en Engelse woorden die
vaak in bouwkundige teksten voorkomen.
Woorden die u zelf toegevoegd komen in een gebruikerswoordenlijst.
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Toevoegen aan een gebruikerswoordenlijst

Met de keuze 'Toevoegen' bij onbekende woorden wordt het nieuwe woord toegevoegd aan de
gebruikerswoordenlijst zodat in toekomstige situaties dat woord wordt goedgekeurd.

De positie van deze woordenlijst kunt u bepalen via Ex tra \Optie s\Bestanden. Standaard staat deze zo
ingesteld dat alle gebruikers van de computer gebruik maken van dezelfde gebruikerswoordenlijst.

Info

Deze laatste opdracht in het menu geeft informatie over het versienummer van KUBUS Spexx en het
copyright. Bovendien kan hier de licentie worden geactiveerd, verlengd, vernieuwd of gedeactiveerd:

- Vernieuwen
Kies deze knop om een verlenging of aanpassing van de licentie te regelen. Een aanpassing kan
bijvoorbeeld inhouden dat er extra modules actief worden.

- Deactiveren
Met deze knop kan de licentie op de huidige computer worden gedeactiveerd zodat die licentie
beschikbaar komt voor gebruik op een andere computer.

Let op: Bij bovenstaande handelingen dient er een internetverbinding actief te zijn omdat KUBUS Spexx
contact zoekt met de Kubus Licentieserver
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Functietoetsen, shortcuts en meer

Onder dit hoofdstuk kunt u informatie vinden over:

- Functietoetsen
- Ctrl+shortcuts

- Diverse toetsopdrachten

- Cursorbewegingen
- Speciaal kopiëren en plakken
- Muisopdrachten

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

F5 Zoeken in de Werksoort catalogus
Shift+F5 Zoeken in Werksoort catalogus contextgevoelig

F6 Zoeken in Referentiebestek
Shift+F6 Zoeken in Referentiebestek contextgevoelig

F7 Zoeken in Elementen catalogus (In Elementen systematiek)
Shift+F7 Zoeken in Elementen catalogus contextgevoelig (In Elementen systematiek)

F8 Zoeken in Referentiebestek (In Elementen systematiek)
Shift+F8 Zoeken in Referentiebestek contextgevoelig (In Elementen systematiek)
Ctrl+F8 Zoeken bouwdeel via Stabu Bouwdeel catalogus

F9 Vrije bepaling / vrije rubriek toevoegen (kan overal in artikel of bestekpost)
Shift+F9 Vrij maken / Aanpassen code / Converteren naar tekst.
Ctrl+F9 Vrije bepaling / rubriek toevoegen via trefwoordenregister
Ctrl+Shift+F9 Als F9 met vragen nummers: rubriek, bepaling en specificatienummer

F10 Zoeken in catalogus via Trefwoorden
Shift+F10 Zoeken in catalogus naar gerelateerde posten afhankelijk van cursorpositie
Ctrl+F10 Zoeken in catalogus op basis van een in te voeren specificatiegroepsnummer

F11 Zoeken volgende bestekfout
Shift+F11 Zoeken vorige bestekfout

F12 Zoeken en updaten volgende versiefout
Shift+F12 Zoeken en updaten vorige versiefout

Ctrl+ shortcuts

Ctrl+1 naar werksoortsortering
Ctrl+2 naar elementensortering

Ctrl+4 .. 9 <naar bladwijzer 4 .. 9> / Ctrl+Shift+4 .. 9 = <zet bladwijzer>
Ctrl+0 Springen naar positie van laatste wijziging, ook na opslaan
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Ctrl+A Selecteer alles
Ctrl+B Vetgedrukt weergeven
Ctrl+C Kopiëren selectie (als geen selectie: snel selecteren en kopiëren)
Ctrl+D Doorgestreept weergeven
Ctrl+E Element aanmaken (in elementensortering)
Ctrl+F Zoeken

Ctrl+H Vervangen
Ctrl+I Cursief weergeven
Ctrl+J Speciale tekens
Ctrl+K Bestekpost aanmaken
Ctrl+L Dupliceren (van artikel, bestekpost, bouwdeel of invulplaats)
Ctrl+M Opmaak
Ctrl+N Nieuw bestek
Ctrl+O Openen bestek
Ctrl+P Afdrukken bestek
Ctrl+Q Afsluiten programma
Ctrl+R Hernummeren (bestekpostvolgletters, bepalingen, rubrieken en bouwdelen)
Ctrl+S Opslaan document
Ctrl+T Testen bestekpost (klik op uitroepteken in kantlijn)
Ctrl+U Onderstrepen
Ctrl+V Plakken
Ctrl+W Fabrikant adresgegevens (van fps in bestek)
Ctrl+X Knippen
Ctrl+Y Opnieuw
Ctrl+Z Ongedaan maken

Ctrl+ “-” Verbergen schrapteksten
Ctrl+ “+” Tonen schrapteksten

Ctrl+ “.” Naar volgende Status: Toegevoegd, Gewijzigd, Vervallen, Normaal
Ctrl+ “,” Tonen volgende eigenschap achter titel: versie, auteur, status, selectiecode, geen

Diverse toetsopdrachten

Enter op titel Uitwerken onderdeel = hetzelfde als dubbelklik op:
- Hoofdstuk of Paragraaftitel = openen Werksoort catalogus contextgevoelig
- Element of Sub-Element = openen Elementen catalogus contextgevoelig
- Artikeltitel = bepalingen toevoegen
- bestekposttitel = rubrieken toevoegen
- Bouwdeeltitel in elementensortering = openen Elementen catalogus
contextgevoelig
- Rubriek- en bouwdeeltitel = variant selecteren

Ctrl+Enter - op Hoofdstuk of Paragraaftitel = openen referentie contextgevoelig
- Element of Sub-Element = openen referentie contextgevoelig
- op posten in Referentie boomstructuur = tonen referentie
- op geselecteerde schraptekst = deselecteren schraptekst
- op geselecteerde Eigen schraptekst = deselecteren Eigen schraptekst
- op ongeselecteerde schraptekst = voorselecteren schraptekst

Shift+Enter In invultekst: Enter zonder automatische opmaak zoals nummering en
opsommingstekens

Ctrl+Shift+Enter Op ongeselecteerde Eigen schraptekst = selecteren Eigen schraptekst

Alt+Enter Op titel = Eigenschappen onderdeel

Ctrl+Delete Op titel = verwijderen onderdeel
In invultekst = verwijderen volgend woord

Ctrl+Backspace In invultekst = verwijderen voorgaand woord

Shift+Tab Inspringen van alinea een stap vergroten
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Shift+BackSpace Inspringen alinea een stap verkleinen

Tab In invultekst = naar volgende tabstop
In boomstructuur = naar tekstvenster

Ctrl+Tab Naar Navigator of Referentie links (vanuit tekstvenster, rechts)
OF: schakelen tussen Navigator en Referentie links

Alt+<PijlLinks> naar werksoortsortering
Alt+<PijlRechts> naar elementensortering

Cursorbewegingen

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

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

PgDn/PgUp Venster omlaag/omhoog
Ctrl+PgDn/PgUp Volgend/Vorig hoofdstuk
Alt+PgDn/PgUp Volgend/Vorig paragraaf

Shift+Rechts/Links Selecteren positie rechts/links
Ctrl+Shift+Links/Rechts Selecteren volgend/vorig woord

Speciaal kopiëren en plakken

Ctrl+V Plakken Speciaal:
- Maken en plakken invuladvies (op een ongeselecteerde schraptekst)
- Plak een eerder met Ctrl+Shift+C gekopieerde selectiecode (op een titel)

Ctrl+Shift+V Plakken speciaal:
- Maak en plak aantekening (als mogelijk)
- Plak laatste door deselecteren weggeklapte invultekst (op invultekst)

Ctrl+Shift+C Kopiëren speciaal:
- op markering van Annotatie: kopiëren annotatie
- op titel waar een selectiecode zichtbaar is: kopiëren selectiecode

Ctrl+Shift+<letter> Sneltoets voor veelvoorkomende teksten.
Via Ex tra \Optie s\Bewerken in te stellen.

Muisopdrachten

Dubbelklik op titel Uitwerken onderdeel = hetzelfde als dubbelklik op:
- Hoofdstuk of Paragraaftitel = openen Werksoort catalogus contextgevoelig
- Element of Sub-Element = openen Elementen catalogus contextgevoelig
- Artikeltitel = bepalingen toevoegen
- bestekposttitel = rubrieken toevoegen
- Bouwdeeltitel in elementensortering = openen Elementen catalogus
contextgevoelig, toevoegen bestekposten of artikelen
- Rubriek- en Bouwdeeltitel = variant selecteren

Ctrl+Dubbelklik - op Hoofdstuk of Paragraaftitel = openen referentie contextgevoelig
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- Element of Sub-Element = openen referentie contextgevoelig
- Bouwdeeltitel in elementensortering = openen Elementen catalogus
contextgevoelig, toevoegen rubrieken
- op Rubriek en Bouwdeeltitel = variant selecteren, inclusief verouderde varianten
- op posten in Referentie boomstructuur = tonen referentie
- op geselecteerde schraptekst = deselecteren schraptekst
- op geselecteerde Eigen schraptekst = deselecteren Eigen schraptekst
- op ongeselecteerde schraptekst = voorselecteren schraptekst
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De Kubus Reviewer

De KUBUS Reviewer stelt u in staat om bestekken die gemaakt zijn met KUBUS Spexx te laten
controleren door uw bouwpartners. De KUBUS Reviewer mag gratis verspreid worden en is gratis te
downloaden van de website www.kubusinfo.nl. 

In de Reviewer zijn deze mogelijkheden aanwezig:
- Maken van aantekeningen voor communicatie over de inhoud van het bestek
- Bekijken, doorzoeken en afdrukken van het bestek,

En alleen als u daarvoor toestemming geeft bij het aanmaken van een Reviewer-bestand:
- Kopiëren van onderdelen,
- Opslaan in één van de export-formaten zoals SUF, RTF, TXT enzovoort.

Beveiliging van uw gegevens

Een KUBUS Spexx bestek kan in de Reviewer worden ingelezen maar dan kunnen geen onderdelen
gekopieerd of geëxporteerd worden. Indien u een bestek opslaat als Reviewer bestand (.stv) dan kunt u
het gewenste beveiligingsniveau van uw gegevens instellen, zie menu Bestand\Opslaan a ls

Lees ook:
- Maken van een Reviewer bestand
- Controleren van bestekken met de Reviewer

Kubus Reviewer bestand

KUBUS Spexx kan bestekken zodanig opslaan dat de inhoud uitsluitend met de KUBUS Reviewer
bekeken kan worden zonder dat de ontvanger van het bestek de inhoud kan wijzigen. Wel kan de
ontvanger aantekeningen in het bestek maken. U kunt zo met uw opdrachtgever of met andere partners
in de bouw een digitale workflow voor samenwerking opzetten.

Kies in het venster bij Opslaan als... voor KUBUS Reviewer bestand (.stv). Vervolgens verschijnt een
dialoogvenster waarin het beveiligingsniveau kan worden ingesteld. 

- Bewerken in KUBUS Spexx beveiligen met wachtwoord
Gebruikers zonder kennis van dit wachtwoord kunnen het Reviewer bestand alleen openen in KUBUS
Spexx als 'Alleen lezen'.

- Kopiëren en exporteren onderdelen blokkeren
Gebruikers kunnen geen onderdelen uit het bestand kopiëren of exporteren, zelfs niet als het bestand
in KUBUS Spexx is geopend als 'Alleen lezen'. Gebruikers moeten in dat geval het wachtwoord kennen
om onderdelen te kunnen hergebruiken: uw gegevens zijn alleen te lezen.

Indien u deze laatste optie niet aanzet kunnen gebruikers vanuit de Reviewer gegevens kopiëren en
verslepen naar andere programma’s. Als KUBUS Spexx gebruiker kunt u dit echter altijd beter doen
door het bestand in KUBUS Spexx zelf te openen. Dan worden gegevens beter overgenomen inclusief
opmaak, tabs enzovoort.

Controleren met de Reviewer

Stap 1

Bewaar het bestek vanuit KUBUS Spexx met de opdracht Bestand\Opslaan a ls  als Reviewer bestand en
stel daarbij de gevraagde beveiligingsopties in.

Stap 2

Stuur het bestek naar uw relatie samen met een link naar onze website voor downloaden van de KUBUS
Reviewer: www.kubusinfo.nl.

Stap 3

Laat uw relatie aantekeningen maken ten behoeve van correcties. Aantekeningen zijn in te delen in
groepen door er rechts boven in het aantekeningvenster een letter aan toe te kennen. Spreek met uw
relatie af dat deze een bepaalde groep gebruikt. Na terug ontvangen kunt u dan gemakkelijk de

http://www.kubusinfo.nl
http://www.kubusinfo.nl
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opmerkingen van de relatie terugvinden door bij Ex tra \Optie s\W eergave  alleen de aantekeningen van
die relatie te tonen.

Stap 4

Na terug ontvangen van het bestek kunt u met Zoeken\Vo lgende  aantekening  de aantekeningen
nalopen en verwerken. Ook kunt u de aantekeningen met Bestand\A fdrukken\Aantekeningen a fdrukken
in een lijst om na te lezen.
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Werken met Open Specificaties en eigen classificaties

Met de introductie van Open Specificaties is ook de werking van KUBUS Spexx 5.1 veranderd. Het aantal
te gebruiken catalogi is uitgebreid. Zo zijn er aparte catalogi ontstaan waarin specificatie varianten zijn
opgeslagen. Er kunnen meerdere van deze catalogi tegelijk worden geladen. De gebruiker kan voortaan
zelf een werksoorten catalogus maken, naast de elementen catalogus.

Ook stelt KUBUS Spexx 5.1 de gebruiker in staat zelf Open Specificaties te definieren en deze in de
gewenste catalogus op te slaan.

De volgende hoofdstukken geven hierover informatie:

Verschillende soorten catalogi
Specificatie opslaan als favorieten
Eigen (o)pen Specificatie aanmaken
Bewerken van een Open Specificatie
Bestek opslaan als werksoortcatalogus
Elementenbestek opslaan als elementencatalogus
Open Specificaties Formaat
Hoe maak je een specificatie?

Verschillende soorten catalogi

KUBUS Spexx 5.1 maakt gebruik van 3 soorten catalogi:

1. W erksoortenca ta logus
Deze catalogus bevat de indeling in hoofdstukken, paragrafen, bestekposten alsmede de
onderbouwing van de bestekposten in rubrieken.
Een STABU catalogus of NBS catalogus kan als werksoortcatalogus geselecteerd worden.

2. Elem entenca ta logus
Deze catalogus bevat de indeling in elementen, sub-elementen en bouwdelen alsmede de
onderbouwing van de bouwdelen in bestekposten en specificaties. Met de installatie van KUBUS
Spexx 5.1 wordt de Elementencatalogus van EcoQuaestor meegeleverd waarin de NEN2699 als
indeling van bouwdelen wordt gebruikt, onderbouwd met specificaties en bestekposten uit
STABU2.

3. Specifica tie ca ta logi
Deze catalogi bevatten grote verzamelingen specificaties al dan niet ingedeeld in groepen die
gekoppeld zijn aan bestekposten. Er kunnen meerdere specificatiecatalogi worden ingesteld
waaruit geput kan worden.
Een STABU catalogus kan één van de bronnen voor specificaties zijn. Als een STABU catalogus als
werksoortcatalogus werd gekozen, dan wordt die ook gebruikt als specificatiecatalogus maar deze
kan eventueel uitgezet worden door de checkbox voor de naam uit te zetten.

Specificatie opslaan als favorieten

Dit is heel makkelijk gemaakt: met rechtsklik op de titel van een ingevulde specificatie wordt de
specificatie inclusief invulling opgeslagen als favoriet. Deze favoriet wordt tegelijk aangeboden met het
selecteren van een specificatie. De favoriet is te herkennen aan een geel sterretje en kan ook bekeken
worden in het voorbeeld venster van de specificatiebrowser:

Favorieten kunnen eenvoudig weer verwijderd worden vanuit de specificatiebrowser met de knop 
Verw ijde ren onder het voorbeeldvenster.
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Eigen (open) Specificaties aanmaken

In KUBUS Spexx 5.1 kun je als volgt te werk gaan om eigen specificaties aan te maken:

Type in een vrije variant in een bestaande rubriek de brontekst van een nieuwe specificatie.
Gebruik @ voor een invulplaats en \ voor het begin van een keuze tekst.
Klik met de rechter muisknop op de titel en kies de menu opdracht: Om zetten naar specifica tie.
(de groep die de variant heeft wordt bewaard ook in de eigen specificatie).

Let op: een aantekening op een tekst, die wordt omgezet naar eigen specificatie, verdwijnt na
omzetting. Om deze informatie in de specificatie te behouden moet deze als OPMERKING worden
ingevoegd.

Opslaan van eigen/open specificaties in een catalogus:

Als deze bevalt en u wilt hem bewaren in een eigen catalogus: klik met de rechter muisknop op de titel
en kies: Opslaan in ca ta logus en bewaar de variant in de eigen catalogus naar keuze. 

Bewerken van een Open Specificatie

Omdat eigen specificaties op twee plaatsen bewaard kunnen zijn (in het bestek zelf of in een catalogus)
zijn er twee manieren om deze te bewerken:

Indien een eigen specificatie alleen nog maar in het bestekdocument staat kan de bron bewerkt
worden via rechtsklik op de titel en de keuze: B ron bewerken.
Indien een eigen specificatie al in een eigen catalogus is bewaard kan de bron het beste bewerkt
worden in die catalogus. Dubbelklik op de titel, en kies in de specificatie-browser voor de knop 
Bewerken onder het voorbeeldvenster, terwijl de te bewerken specificatie in beeld is.

Een open specificatie van derden kan niet bewerkt worden indien de OSF catalogus het kenmerk ‘alleen
lezen’ had meegekregen.
Let op: indien de bron van een eigen specificatie in het document bewerkt wordt, is deze nog niet in de
catalogus ververst.  Bewaar de eigen specificatie opnieuw in de catalogus, de vorige versie wordt
vervangen.

Updaten van eigen/open specificaties

De update functionaliteit van KUBUS Spexx 5.1 werkt voor alle specificaties, zowel van STABU als de
Open specificaties. KUBUS Spexx 5.1 meldt het zelfs in de kantlijn met een oranje of rood uitroepteken
wanneer er een nieuwere versie van een specificatie gevonden is in een van de actieve catalogi. Op
deze manier kunt u dus uw bestek up-to-date houden zowel wat betreft de (open) specificaties van
derden als uw eigen specificaties die u in de loop van de tijd aanpast en verbeterd.

Bestek opslaan als werksoortcatalogus

Een bestek is op te slaan als eigen werksoortcatalogus. Het voordeel daarvan is dat posten die u zelf
heeft aangemaakt ook via de catalogus browser te kiezen zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld posten zijn die
gemist werden in de STABU catalogus zoals eigen vrije bestekposten.

In een werksoortcatalogus worden bewaard: de indeling in hoofdstukken, paragrafen, bestekposten
alsmede de onderbouwing van de bestekposten in rubrieken. Dus ook de rubrieken die in de eigen
bestekposten in het bronbestek werden geplaatst worden aangeboden om te kiezen vanuit deze eigen
catalogus.

Kies voor een eigen werksoortcatalogus de optie: Bestand\Opslaan a ls  (het bestek moet in
werksoortsortering staan) de en kies als bestandtype: 'Werksoortcatalogus (*.wctlg)'. Het bestand dat
aangemaakt wordt kan vervolgens via Ex tra \Optie s\Bestanden als eigen classificatie voor uw
werksoortsortering gekozen worden. De browser voor werksoorten (B ronnen\W erksoortensorte ring  F5)
zal vervolgens de posten en rubrieken uit uw eigen catalogus tonen.

Het aanmaken van een eigen werksoort catalogus met een eigen codering

Om een eigen werksoortindeling te maken gaat u als volgt te werk:

Zet bij Ex tra \Optie s\Bewerken de te hanteren regels op V rij gebruik.
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Maak een werksoorten codering door bestekposten te definiëren met B ronnen\Bestekpost... (C trl+K).
Geef de hoofdstukken en paragrafen de gewenste titels via rechtsklik op de titel en 
Bewerken\Eigenschappen... (of Alt+Enter).
Indien u ook rubrieken wilt opnemen in de werksoortcatalogus: voeg dan ook specificaties toe aan de
bestekposten. De Specificatiegroepen worden dan als rubriek opgeslagen bij de bestekposten.

Als de indeling naar tevredenheid is kan deze worden bewaard als werksoortcatalogus zoals hierboven
beschreven.

Eigen groepen van specificaties aanmaken

Het is mogelijk om zelf groepen van specificaties aan te maken en deze in de eigen werksoortcatalogus
te koppelen aan bestekposten. Ga daarvoor als volgt te werk:

Plaats in de eigen bestekposten een specificatie uit een eigen groep.
Bewaar het bestand als werksoortcatalogus.

Het gevolg is dat bij het kiezen van specificaties in de rubriek die uit een eigen groep bestaat, de
specificaties in die groep zullen worden aangeboden uit de eigen specificatiecatalogus. 

Het aanmaken van eigen groepen vergt dus een doordachte en plantmatige aanpak.

Specificaties in eigen groepen kunnen overigens ook via het trefwoordenregister gevonden worden in de
eigen specificatiecatalogi omdat het trefwoordenregister ook zoekt in de eigen catalogi.

Elementenbestek opslaan als elementencatalogus

Op dezelfde manier als bij Bestek opslaan als werksoortcatalogus werd beschreven kan een
elementenbestek als elementencatalogus worden opgeslagen. In een elementencatalogus worden
bewaard: de indeling in elementen, sub-elementen en bouwdelen alsmede de onderbouwing van de
bouwdelen in bestekposten en specificaties.

Kies voor een eigen elementencatalogus de optie Bestand\Opslaan a ls  (het bestek moet in
elementensortering staan) en kies als bestandtype: ‘Elementencatalogus (*.ectlg). Het bestand dat
aangemaakt wordt kan vervolgens via Ex tra \Optie s\Bestanden als eigen classificatie voor uw
elementensortering gekozen worden. De browser voor elementen en bouwdelen (B ronnen\Elem enten
ca ta logus  F7) zal vervolgens de posten en rubrieken uit uw eigen catalogus tonen.

Het aanmaken van een eigen elementencatalogus met een eigen codering

Om een eigen elementenindeling te maken gaat u als volgt te werk:

Maak een elementen opbouw door elementen, subelementen en bouwdelen te definiëren met 
B ronnen\Elem ent... (C trl+E).
Geef de elementen, sub-elementen de gewenste titels via rechtsklik op de titel en 
Bewerken\Eigenschappen (o f A lt+Ente r).
Indien u ook bestekposten in de bouwdelen wilt opnemen voor in de elementen-catalogus: voeg
bestekposten toe vanuit een werksoort-catalogus.

Als de indeling naar tevredenheid is kan deze worden bewaard als elementen-catalogus zoals hierboven
beschreven.

Open Specificaties Formaat

In KUBUS Spexx 5.1 kunnen specificatie varianten worden opgeslagen en uitgewisseld via het Open
Specificaties Formaat kortweg met OSF aangeduidt. ook specificatie catalogi worden met behulp van het
OSF formaat uigewisseld.

Voor meer informatie over de initiatiefnemers, het formaat zelf, de mogelijkheden en andere
wetenswaardigheden kunt u de website openspecificaties.com raadplegen.

https://openspecificaties.com
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Hoe maak je een specificatie?

Algemeen

Een specificatie wordt eerst uitgeschreven als normale tekst, waarna deze wordt gecontroleerd en
opgeslagen als specificatie. Binnen KUBUS Spexx 5.1 zijn daar verschillende manieren voor. Als een
eigen/open specificatie in een bestek staat kan deze in het bestek worden aangepast door op de titel uit
het rechtermuis menu de optie B ron bewerken te selecteren. Wanneer de specificatie in een catalogus
zit, kan deze bewerkt worden door in de specificatie browser de knop Bewerken te gebruiken.

U kunt hier meer informatie vinden over specificatie.

Let op: de werking van eigen specificaties is grotendeels gelijk aan die van Stabu specificaties. Echter
een 'invulpositie' binnen STABU is herkenbaar aan '#', terwijl dit binnen OSF een '@' is. Daarnaast is de
aanduiding van een schraptekst bij beiden het '\'-teken.

Schrapteksten

De kern van een specificatie definitie bestaat uit een 'invulpositie' en 'schrapteksten'. Kijk maar eens
naar het volgende voorbeeld.

De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  @
\ 5 m m .
\ 10 m m .
\ 15 m m .

De tekst 'De ruimte tussen beide onderdelen' is zogenaamde 'vaste tekst' en komt daarom altijd in de
bestektekst te staan. Daaronder staan drie schrapteksten. Een schraptekst is te herkennen aan een '\'
teken. Een schraptekst wordt uiteindelijk geselecteerd door erop te dubbelklikken en de geselecteerde
schraptekst wordt op de plaats van de @ gezet. Het resultaat ziet er dan alsvolgt uit.

De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  10 m m .

De geselecteerde waarde '10 mm.' is ingevuld op de positie waar de '@' stond. Daarom heet '@' hier de
'invulpositie'.

Het aantal keuze mogelijkheden is in principe onbeperkt. In ons voorbeeld kunnen we makkelijk
uitbreiden naar 20 mm, 25 mm en verder. In een aantal situaties is het echter ondoenlijk om alle
varianten vooraf in te vullen en is het veel handiger om de bestekschrijver zelf een waarde te laten
invullen. In die gevallen kan gebruik worden gemaakt van 'invultekst'. Dit onderdeel wordt herkend aan
5 opeenvolgende puntjes. Kijk maar naar het volgende voorbeeld.

De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  @
\ 5 m m .
\ 10 m m .
\ 15 m m .
\ .....

Als de optie '.....' geselecteerd wordt, ontstaat op de plaats van de invulpositie '@' de mogelijkheid om
zelf tekst in te vullen. De bestekschrijver kan op die plaats alles invullen wat hij of zij wenst.
Bijvoorbeeld.

De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  63 m m .

Door 'vaste tekst' in een invulplaats te gebruiken wordt de bestekschrijver gedwongen een keuze te
maken. Vaste tekst wordt namelijk altijd in de bestekspost afgedrukt. Dit is echter niet altijd wenselijk
en moet het mogelijk zijn een onderdeel uit een specificatie te negeren. Door een specificatie definitie
anders op te bouwen wordt dit bereikt. Dit is bijvoorbeeld zo'n constructie waarbij de specificatie kan
worden genegeerd.

@
\ De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  5 m m .
\ De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  10 m m .
\ De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  15 m m .
\ De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  .....
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Wanneer één van deze mogelijke keuzes wordt geselecteerd, wordt dezelfde tekst aangemaakt als in
het voorbeeld hierboven. Het grote verschil is echter dat deze schraptekst genegeerd kan worden als
deze niet van toepassing is in de bestektekst.

Vaste tekst

Een 'vaste tekst' is een stuk tekst in een bestekspost die in principe niet door de bestekschrijver
veranderd mag worden. Als in een specificatie definitie een tekst wordt gezet die op een nieuwe regel
begint zonder dat er een stuurkarakter als '@' of '\' aan vooraf gaat, wordt dit altijd als vaste tekst
beschouwd.

Opmerking

In specificatie definities is het mogelijk om opmerkingen toe te voegen. Opmerkingen kunnen alleen aan
het einde van een definitie worden toegepast en begint altijd met de tekst 'OPMERKING:'.

@
\ De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  5 m m .
\ De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  10 m m .
\ De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  15 m m .
\ De  ruim te  tussen be ide  onderde len is  .....
OPMERKING : De  ruim te  tussen be ide  onderde len kan noo it 0 m m (= nul) z ijn

Na conversie van de definitie tekst naar een specificatie variant gedraagt een OPMERKING zich zoals u
gewend bent. Een OPMERKING wordt niet afgedrukt en bij het verbergen van schrapteksten zijn
opmerkingen ook niet meer zichtbaar.
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Veranderd in deze versie

Kijk voor alle nieuw functies in deze versie in de releasegeschiedenis op onze website: http://www.
kubusinfo.nl/support/kubus-spexx/Releasegeschiedenis

http://www.kubusinfo.nl/support/kubus-spexx/Releasegeschiedenis
http://www.kubusinfo.nl/support/kubus-spexx/Releasegeschiedenis
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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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Definitie bestandsopbouw t.b.v. Genereren bestek

Randvoorwaarden importbestand voor de eerste twee import opties

Generiek voorbeeld:

Code Naam Invultekst 1 Invultekst 2 Invultekst n Invultekst 100

16.11.20-110 BOUWDEEL X Inhoud tekst 1XInhoud tekst 2XInhoud tekst nXInhoud tekst 100X

17.12.25-100 BOUWDEEL Y Inhoud tekst 1YInhoud tekst 2YInhoud tekst nYInhoud tekst 100Y

22.22.20-330 BOUWDEEL Z Inhoud tekst 1ZInhoud tekst 2ZInhoud tekst nZInhoud tekst 100Z

Voorwaarden

Bestandsformaat is ASCII en de bestandsextensie *.TXT of *.CSV.
Bestand bestaat uit 2 of meerdere kolommen, gescheiden door een TAB. Maximaal 100 kolommen.
Eerste kolom bevat de elementcode of bestekpostnummer, afhankelijk van het doel (Werksoort- of
Elementen sortering).
Tweede kolom bevat de mogelijke naam van het bouwdeel of bestekpost.
Derde kolom en verder bevatten mogelijke invulteksten, iedere kolom extra bevat nieuwe regels.
De eerste regel bevat kolomtitels. Vanaf de derde kolom worden deze gebruikt in de omschrijving van
de specificatie.

Randvoorwaarden importbestand voor de derde importoptie 'Elementen
hiërarchie waarin bouwdelen onderbouwd met bestekposten'

Generiek voorbeeld:

ElementCode;StabuCode;Omschrijving

10;;ELEMENTTITEL

10.10;;SUB-ELEMENTTITEL

10.10.10;;BOUWDEELTITEL

10.10.10;22.31.13;bestekpostTITEL

16;;FUNDERINGSCONSTRUCTIES

16.11;;FUNDERINGSCONSTRUCTIES; FUNDERING OP STAAL

16.11.20-110;;FUNDERING: GEVELBALK OP STAAL (TRADITIONELE KIST)

16.11.20-110;22.83.11;ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT

17;;PAALFUNDERINGEN

17.12;;PAALFUNDERINGEN; GESCHROEFD

17.12.25-100;;FUNDERING: MORTELSCHROEFPAAL

17.12.25-100;20.32.31;INBRENGEN MORTELSCHROEFPAAL

22;;BINNENWANDEN

22.22;;BINNENWANDEN; SKELET, SPOUWMUREN

22.22.20-330;;BINNENWAND AANBRENGEN: KALKZANDSTEEN 2X METSELBLOKKEN

22.22.20-330;22.32.12;METSELWERK MET MORTEL, KALKZANDSTEEN METSELBLOK

Voorwaarden

Bestandsformaat is ASCII en de bestandsextensie *.TXT of *.CSV.
Bestand bestaat uit 3 kolommen, gescheiden door een punt-komma (;).
Eerste kolom bevat de de hoofdstukcode, paragraafcode of elementcode, afhankelijk van het doel.
Wanneer de eerste kolom expliciet een aanduiding is van een hoofdstuk, paragraaf of element, wordt
de tweede kolom niet gebruikt en blijft deze leeg.
Tweede kolom bevat de bestekpostcode die wordt geplaatst bij het element dat in de eerste kolom is
aangegeven.
Derde kolom bevat de titel van de betreffende onderdeel zoals hoofdstuk, paragraaf, element of
bestekpost.
De eerste regel bevat kolomtitels.
Plaatsing van punten in de codes is optioneel.
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