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1. Versie 1708 

Tussenversie Februari 2018. Deze versie is vwb functionaliteit in principe definitief. De volgende 

tussenversie zal enkel eventuele fouten herstellen. Daarna volgt de officiele versie 1710. 

Grote wijzigingen zijn vetgedrukt 

1. cosmetische aanpassing op linker button paneel voor tussenruimte van buttongroepen 

2. voor het opslaan van een bestand wordt op enkele vergeten plaatsen het huidige item 

opgeslagen.  

3. fix: voorkeursjabloon wordt onthouden 

4. technische verbeteringen in fotoverwerking, waaronder max cache setting 

De max cache voor foto's staat standaard op 128. Het programma zoekt zelf de meest gunstige 

cache uit maar mag niet boven de max cachewaarde uitkomen. Bij veel intern geheugen of veel 

kleine foto's kan de max cache verhoogd worden naar 1024. Dit kan op de techtab in de 

instellingen die beschikbaar komt via technische info op de geavanceerde tab. Wanneer een te 

grote waarde wordt ingesteld regelt het programma dit zelf terug naar een geschiktere waarde.  

5. waarschuwing als er nog geen item is, en men vult toch velden in. De ingevulde data gaat 

namelijk verloren, want er is nog geen item. 

6. fix: definiëren foto en tekst onthielden laatste map en type niet. 

7. ruimteverdeling tussen tekst en foto kan worden ingesteld door te slepen met de 

tussenbalk.  

8. dubbele foto's. Wanneer er meer foto's bij een item zijn gedefinieerd kunnen die nu ook 

allemaal tegelijk in het fotopaneel of full screen worden weergegeven. Hiervoor dient de dubbele 

foto button. Zie hoofdstuk "meerdere foto's" in nieuwe handboek.  

9. ontkoppeling van serie/totaal data en afbeeldingen. 

Voor de opteldata bij series en totalen zijn de ser en tot buttons. Onafhankelijk daarvan is er voor 

zowel series als totalen een aparte button. 

10. kopiëren naar alle volgende items stopt nu wanneer er data wordt tegengekomen en stelt de 

vraag of verder gegaan moet worden. 

11. rapportage herhaalt nu de bovenste regel op iedere pagina 

12. rapportage kan nu ook de afbeeldingen printen 

13. rapportage kan nu ook de teksten printen 

14. rapportage preview 

15. fixed: multimedia field code with MM ... button 

16. fixed: missing default template 

17. uitgebreide packfuncties 
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Er kan nu een pack worden gemaakt vanuit het programma. Verzamelingbestanden kunnen nu 

onder eenzelfde packnaam worden aangeboden, zodat de ontvanger een keuze kan maken. 

Een pack kan worden voorzien van een informatiebestand. 

Met korte relatieve notatie kan het mappenpad van een afbeelding naar een minimum worden 

teruggebracht. 

18. Kleurenschema's (skins) 

De zwarte kleur van het fotopaneel kan wat opdringerig werken en voor de ander. De witte 

achtergrondkleur van de thumbnails wordt niet gewaardeerd bij foto's met een zwarte omlijsting.  

Wanneer de foto's niet allemaal even groot zijn ontstaat er een rommelige thumbnail foto's in de 

lijst. Door dan de thumbnail achtergrondkleur zwart te maken lijken ze allemaal precies even 

groot.  

Deze kleuren en enkele andere kunnen nu worden aangepast met de kleurenschema's (skins) bij 

de instellingen. 

Let op dat de wijziging van kleur niet direct  wordt doorgevoerd. Daartoe moet eerst de inhoud 

van de foto ververst worden. Bij thumbnails gaat dat bijvoorbeeld door achtereenvolgens op 

grotere en op kleinere thumbnails te klikken.  

19. de instellingen thumbnails tab heet nu afbeeldingen 

20. fullscreen en window kunnen nu worden vastgehouden binnen het programmawindow. 

Wanneer met Shift meerdere foto's in aparte windows werden getoond verdwenen die achter het 

hoofdscherm. Met deze instelling worden de windows gekoppeld aan het hoofdwindow en blijven 

daardoor altijd zichtbaar. Voor wie een groot scherm heeft zodat de windows buiten het 

hoofdvenster vallen is dit uit te schakelen. 

Fullscreen werkt nog steeds fullscreen maar kan nu worden beperkt tot de afmetingen van het 

hoofdscherm. Daarmee krijgt men een grote foto en blijven andere functies van de computer 

bereikbaar. 

Dit is in te stellen bij instellingen – afbeeldingen. 

21. fix: kleine fotowindows verloren soms het juiste bestand 

22. fix: rotatie van foto werd niet in alle gevallen toegepast. 

23. waarschuwing bij slepen van foto's. Bij het slepen (vooral bij dubbele foto's) wordt de 

loslaatpositie niet altijd helemaal correct vastgesteld. Wanneer er al een foto is gedefinieerd op 

een fotopaneel wordt een waarschuwing gegeven met rode omranding van het (mogelijk 

verkeerde) doelpaneel. In de toekomst moet dit worden opgelost met modernere sleepfuncties.  

24. sjabloon algemeen_eenvoudig heet nu algemeen en het oude sjabloon algemeen het nu 

algemeen_uitgebreid 
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2. Versie 1707 

Versie 1706: tussenversie december 2017 

De belangrijkste wijzigingen in versie 1707 zijn (in volgorde van totstandkoming): 

0. Voorwaarden 

In de gebruiksvoorwaarden is met meer nadruk opgenomen dat het programma uitsluitend voor 

persoonlijk gebruik is. De geproduceerde informatie is niet bestemd voor financiele zaken zoals 

waarde-overzichten, investeringen, verzekeringen etc. 

Bij het opstarten wordt daar eenmalig nog eens voor de zekerheid op gewezen.  

1. shift 2? 

Met de bestaande 2? Button wordt gezocht of het huidige item al in de lijst 

voorkomt 

Met Shift 2? Wordt de gehele lijst doorzocht op het voorkomen van een dubbel 

item.  Zodra er een dubbel item wordt gevonden stopt het zoeken.  

2. fix: verkeerde tekst bij 2? button 

3. bescherming tegen ongewenst starten van programma. 

In een tekstpaneel kan een bestandsnaam worden gezet dat door Windows wordt uitgevoerd. Dit 

is bedoeld voor bijvoorbeeld pdf bestanden en websites. Dit werkte ook voor exe bestanden 

(programma's) en die mogelijkheid is geblokkeerd. Dit is een beveiliging tegen ongewenst 

starten van ongewenste programma's .  

4. importeren van tekstbestanden met tabs als scheidingsteken. 

Naast het importeren van tekstbestanden met de (punt)komma als scheiding tussen de 

kolommen  kan daar nu ook een tab character worden gebruikt. 

5. CSV scheidingsteken instelling 

Het gewenste scheidingsteken voor csv bestanden kan nu worden ingesteld bij de 

(geavanceerde) instellingen 

6. Veldinstellingen 

Met veldinstellingen (optie) kunnen de eigenschappen van een veld worden ingesteld. Dit zijn 

kleur, lettertype, uitlijning, numeriek formaat. Om in te stellen verschijnt er een button met drie 

punten in het label. De optie veldinstellingen moet hiervoor aan staan. 

7. Navigeren met pijltjesknoppen 

In een paneel kan nu naar het vorige of volgende veld worden gegaan met de pijltjestoetsen op 

het toetsenbord. 

8. Met de muis verplaatsen van een veld 

Hiertoe moet de optie 'slepen van velden' worden aangezet. Een veld wordt versleept door met 

de linkermuis een label naar een ander label te verslepen. De twee in het geding zijnde velden 

worden dan compleet omgewisseld.  
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9. Fix: verkeerde verwijderboodschap bij thumbnails 

10. Instelbare weergavetijd voor statusboodschappen (geavanceerde instellingen) 

11. Numerieke velden. 

Met de eerder genoemde veldinstellingen  kan worden ingesteld dat een veld geen tekst maar 

getallen bevat (numeriek veld). Daarmee wordt het mogelijk om te sorteren op de getalswaarde 

en om op de juiste manier totalen te berekenen. Daarnaast wordt het mogelijk om komma's of 

punten als decimaal scheidingsteken te gebruiken. 

12. decimale punt numeriek keyboard wijzigen 

Standaard werken de Windows computers met een decimale punt. De decimale punt op het 

numerieke toetsenbord levert dan ook een decimale punt op. Wanneer u dit wilt veranderen in 

een decimale komma dan kan dat bij de instellingen – Series en berekeningen 

13. werken met slechts 2 cataloguspanelen  

Wanneer alle velden op het derde cataloguspaneel worden uitgezet worden de twee resterende 

panelen nu netjes over de volle breedte verdeeld. 

14. meer instellingen worden opgeslagen in het databestand 

Nu worden ook mede in verband met punt 13 ook de breedtes van de cataloguspanelen 

opgeslagen in het databestand 

15. totaaltelling (tot button) 

Met de tot button op het rechter paneel kan een totaaltelling worden gemaakt van de items in 

een lijst. De resultaten verschijnen net zoals bij de series maar dan in en groen veld. Hiervoor 

moet wel de optie seriefuncties worden aangezet.   

15a. totaaltelling keuzebutton 

Bij de totaaltelling kan worden gekozen tussen de totale (cataloguswaarde) en de 

inventariswaarde (aantal in bezit x waarde) 

16. aparte serie afbeeldingen button.  

Dit was vroeger een optie. Nu is het een aparte button. 

17. Fix: checksumprobleem door fout in template opgelost 

18. De map van waaruit gekoppeld wordt, wordt nu onthouden 

19. Fix: Koppelen van subnummers met een cijfer aan het eind. 

Er wordt nu gekoppeld naar de lengte van het eerste geldige nummer in de lijst.  

Voorbeeld: F0004a1 wordt gekoppeld met de afbeelding van F0004. Opmerking: wanneer de lijst 

begint met een subnummer gaat dit mis. Zorg ervoor dat de lijst (eventueel tijdelijk) begint met 

een nummer met de gewenste lengte, dus in dit geval bijvoorbeeld F0001. 
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20. Voortgangsindicator start eerder.  

Er zat een vertraging van minimaal 1 seconde voordat de voortgangsindicator begon. Deze 

vertraging is vervallen omdat er soms een lange slag werd gemist en het te lang duurde voordat 

er voortgang zichtbaar was. De voortgangsindicator start nu zo snel mogelijk.  

21. Button om draaien van afbeelding te onderdrukken. 

Bij erg grote afbeeldingen kan het erg lang duren voordat ieder plaatje gedraaid is. Om het 

draaien tijdelijk te onderdrukken is een button toegevoegd onder de rotatiebuttons. 

22. signaalkleur in waardeveld 

Wanneer het waardeveld op het waardepaneel een berekende waarde is (omdat er in het 

waardeveld op het cataloguspaneel een waarde is ingevuld) krijgt het waardeveld dezefde kleur 

als het label. 

23. bewerken: vervangen van decimale punten of kommas 

24: rapportage optelling 

25. diverse kleine en grote fouten gerepareerd. 

26. nieuwe templates waarin de numerieke velden zijn ingesteld 

27. Rapportagescripts 

De rapportage-instellingen kunnen worden opgeslagen en teruggehaald met rapportagescripts. 

28. Sorteren in oplopende of aflopende volgorde 
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3. Versie 1706 

januari 2017 

- gekleurd label voor geselecteerde lijst 

- knippen en plakken button in datavelden 

- bewerken uitgebreid met voorvoegsel en achtervoegsel 

- fix: encryptie van network password 

- fix: dubbele maandelijkse update check 

- fix: laatste kolom in rapportage en exporteren als dcc en csv 

- optie om valuta in waardevelden te tonen 

- new: openen laatste bestand button 
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4. Bekende problemen 

4.1. Bekende checksum error 

 

 

Een checksum error geeft aan dat een databestand niet correct is ingelezen. Dit kan diverse 

oorzaken hebben (zie handboek). Een bekende oorzaak is een fout in het template (sjabloon) met 

de naam algemeen.dct waarbij de waardevelden 7 en 8 worden ingevuld in waardevelden 4 en 5 

bij het inlezen. Waardevelden 4 en 5 gaan daarbij verloren en het programma geeft dan terecht 

een checksum error. 

Dit verkeerde template is aanwezig vanaf versie 1510, in het template bij versie 1710 is de fout 

gerepareerd.  

Impact: dit komt alleen voor wanneer men gebruik maakt van de normaal verborgen 

waardevelden  5 t/m 8 en wanneer daar data in staat.  Deze situatie zal weinig voorkomen. 

Omdat bij installatie de templates normaal gesproken niet overschreven worden blijft het foute 

template steeds aanwezig. Het template kan handmatig worden aangepast met een platte (!) 

tekstverwerker.  

Oplossing: 

4.1.1. Stap 1: Repareren template (sjabloon) 

Open C:\gebruikers\NAAM\AppData\Roaming\Simple Collection Program\templates\algemeen.dct 

De fout staat in de volgende twee regels (tekst kan afwijken): 

VVALQ7 0404 0010 0000 0000 0000_000|waarde zes na hoogste kwaliteit 

VVALQ8 0405 0010 0000 0000 0000_0000|waarde zeven na hoogste kwaliteit 

-Verander 0404 in 0406 

-Verander 0405 in 0407 

-Sla het bestand weer op. 

Hiermee is het template gerepareerd. Nieuwe databestanden zullen de fout niet meer hebben. 

4.1.2. Stap 2: Repareren databestanden met dit probleem 

In een databestand dat de checksum foutmelding geeft is mogelijk een template aanwezig dat 

bovengenoemde fout bevat en waarin velden Q5 t/m Q8 data bevatten. Door de fout in het 
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template komen de velden met veldcode 7 en 8 tweemaal voor, en wel in de waardevelden 5 t/m 

8. De oplossing is om de veldcodes van velden 5 en 6 te wijzigen, van 7 en 8 naar 5 en 6.    

Vanaf versie 1710 kan deze veldcode in het databestand worden gewijzigd per veld. Let op dat 

dit een wijziging is die alleen in zeer speciale gevallen mag worden uitgevoerd, zoals in dit geval.  

-Open het databestand en accepteer de checksum error 

-Zet in instellingen alle waardevelden aan (klik automatisch uit) 

 

-vink bij opties "veldinstellingen" aan 

-klik op de veldinstellingen van het vijfde waardeveld 

 

-Klik op de tekst (tekst van het label) onder het kopje veldinstellingen met de Ctrl toets ingedrukt. 

In onderstaand voorbeeld staat daar 000. 

 

-er verschijnt nu eerst een overzicht met technische informatie over het veld, klik ok 

-er verschijnt vervolgens een inputbox met de veldcode van het onderhavige veld. Die  moet in 

dit geval VVALQ5 zijn. Bij een fout template staat daar VVALQ7. Verander VVALQ7 naar VVALQ5. 

Klik Ok.  
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Opmerking: in de definitieve versie van het programma kunnen de getoonde windows er iets 

anders uit zien en kan er nog een vraag om bevestiging volgen. 

-Doe hetzelfde voor het zesde waardeveld en verander daar VVALQ8 naar VVALQ6 

Sla het bestand op. De checksum error zal nu verdwenen zijn. Zo niet, dan is er wat anders mis. 

 

4.2. PDF bestanden openen niet meer 

Dit is een vervelend bekend probleem waarvan de oorzaak nog niet is ontdekt.  

Symptoom: na het installeren van een nieuwe versie van het programma kunnen pdf bestanden 

niet meer worden geopend. In de Windows taaklijst staan de bestanden wel maar om een of 

andere reden zijn ze geblokkeerd. Ook pdf bestanden die niets met het programma te maken 

hebben kunnen niet meer worden geopend. 

Oplossing: computer opnieuw starten. 

 

 


