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Overzicht van de Verbetering integratie  
SIMAR- Design / KIMS 
 
Datum: 31 mei 2021 
 
In de afgelopen periode zijn er tal van aanpassingen gedaan rond de integratie van SIMAR-Design – 
KIMS. Onderstaand een opsomming van de aanpassingen. 
 
1) Additionele informatie 

Additionele informatie ingegeven in de offerte of order zoals 
Regel markeren, Als alternatief markeren en eventueel 
gekoppelde apparatuur wordt behouden voor een artikel uit 
SIMAR-Design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Volgorde artikelen 
Een grote aanpassing is gemaakt in het vastleggen van de volgorde van de artikelen in de offerte. 
Als u handmatig artikelen versleept in de offerte dan wordt de positie behouden zolang dit artikel 
ook in het ontwerp blijft bestaan. 
Daar zijn een aantal nieuwe spelregels voor gemaakt die o.a. te maken hebben met tussenkopjes. 
Het zal mogelijk niet in elke situatie perfect uitkomen maar biedt uitkomst in de meeste gevallen. 
 
3) Subartikelen 
Ook Subartikelen blijven gekoppeld aan het originele Hoofdartikel  als deze in de offerte zijn 
gekoppeld. SHIFT-F8 geeft in de offerte de mogelijkheid om een artikel handmatig als hoofd- of 
subartikel te benoemen. 
Als in SIMAR-Design een subartikel bij een hoofdartikel is geselecteerd dan zal dat ook zo in de 
offerte of order te zien zijn. Dit ondank het feit dat in KIMS het bewuste artikel oorspronkelijk als 
hoofdartikel was aangemaakt. SIMAR-Design is dus leidend als daar keuzes gemaakt worden t.a.v. 
hoofd- of subartikelen. 
 
4) Tussenkopjes 
Tussenkopjes blijven ook behouden op de juiste positie. 
Een complex algoritme bekijkt of artikelen aan elkaar grenzen in het ontwerp, als dat het geval is 
gaat KIMS er vanuit dat deze artikelen onder het zelfde tussenkopje vallen. 
 
Ook het handmatig verwijderen van een artikel in de offerte is mogelijk 
Vrij tekstblokken blijven op de positie waar ze ingevoegd zijn. 
 
 



  

 
 

Pagina 2 van 4 
 

5) Afmetingen 
Er zijn een aantal verbeteringen gedaan m.b.t. de afmetingen van artikel in KIMS. 
Als eerste is er besloten dat bij alle keukenartikelen waarvan de data niet specifiek aangeeft dat de 
maat NIET verandert mag worden deze in KIMS toch aangepast kunnen worden. 
We maken dan het volgende onderscheid: 

• Artikelen die altijd een maat verlangen zoals b.v. plaatmateriaal of een achterwandbekleding 

• Artikelen die in de data niet specifiek vermeld staan als aanpasbare artikelen maar waarvan 
we vermoeden dat het wel mogelijk is, zoals b.v. een onderkast diepte of hoogte aanpasbaar 

• Artikelen waarbij het absoluut niet mogelijk is om de maat aan te passen zoals b.v. een 
kookplaat 

 
Als de maat aanpasbaar is verschijnt hiervoor het symbool in de kolom “Maat”. 
 

 
 
Als dit veld GEEL is geeft dit aan dat de maat (X, Y en/of Z) ook daadwerkelijk aangepast is, 
handmatig of vanuit SIMAR-Design 
 
Dubbel klik in de veld Maat om het venster te openen. U heeft hier de volgende mogelijkheden: 

 
Maten die zijn aangepast ten opzichte van de standaard worden ROOD.  Ter info, rechts van de maat 
wordt weergegeven wat de standaard maat in de data is. 
 
Velden die niet aangepast kunnen worden zijn “greyd-out”. (zoals de diepte in onderstaand 
voorbeeld) 

 
Als het een artikel betreft dat altijd afhankelijk is van een maat wordt hierbij vaak een minimale 
en/of maximale maat weergegeven. Deze grenzen kunnen niet doorbroken worden mits de 
gebruiker expliciet hiervoor het vinkje aanzet. 
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Vanaf heden worden vanuit SIMAR-Design de BESTELMATEN overgenomen i.p.v. de 
grafische maten. 
 
 

Maat van het artikel = Standaardmaat = maat zoals het artikel is getekend 
 
In de linker kolom ziet u de Standaardmaat. Dit is de maat van het artikel zoals in de tekening 
opgenomen. Bij een artikel dat normaalgesproken niet in maat wordt aangepast (bijv. een gewone 
onderkast) zal deze maat ook de standaard maat zijn. In de rechter kolom ziet u de Bestelafmeting. 
Bij een artikel dat niet in maat aangepast wordt staan hier dezelfde maten als in de linker kolom. 
 

 
 
Bij een artikel wat in maat is aan te passen (bijv. een passtuk) wordt in de linker kolom aangegeven 
wat de maat is geworden nadat het in de tekening is opgenomen. Dit is van belang voor de tekening 
maar niet voor het bestellen. Hier blijft de Bestelafmeting dus de oorspronkelijke maat die ook 
gebruikt wordt op het bestelformulier. 
 

 
 
Belangrijk te weten is dat dus in alle gevallen de Bestelafmeting als maat wordt meegenomen ! 
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Nog enkele opmerkingen:  
 
Stijl informatie 
Het is niet langer mogelijk om een stijl (type) te wijzigen in de offerte of order in KIMS van een artikel 
dat uit SIMAR-Design komt; gebruikers krijgen een melding 

 
 
 
Vernieuwd offerteprogramma 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een totale vernieuwing van het offerteprogramma. 
De huidige versie heeft beperkingen in de programeer mogelijkheden, daarom hebben we nog meer 
verbeteringen in  de toekomstige versie aangebracht op het gebied van de integratie waaronder: 

• Nieuwe aanduiding voor keukentypes (niet meer ABC maar 123) 

• Een aanduiding bij de eigenschappen van de keuken als deze bepaald zijn in SIMAR-Design 

• Een instelling dat eigenschappen bepaald in SIMAR-Design niet meer aan te passen zijn in 
KIMS. Aanpassingen moeten dus in SIMAR-Design worden gedaan. 

• De montage module controleert of er wijzigingen vanuit SIMAR-Design zijn en waarschuwt 
de gebruiker 

 
Benodigde softwareproducten 

Om optimaal met deze nieuwe functies te kunnen werken is de volgende software 
nodig: 
 

 KIMS-Sales (Compact, Business of Enterprise editie) 
 SIMAR-Design (versie 6 of hoger) 
 ServicePack KIMS ( SP van na 4 juni 2021) 
 
Mocht u nog vragen hebben over de installatie of over het gebruik, e-mail of bel de helpdesk. 
 

 Helpdesk Nederland Helpdesk België 

 

+31 (0)20 480 82 86 +32 (0)9 395 95 00 

 

helpdesk@simar.nl helpdesk@simar-belgium.be 
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