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Uitvoeringsplan Projectdeel

Dit rapport houdt rekening met # in normnaam en rekent dan 
in de uitvoeringstabel met aantallen ipv m en m²
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Voor de parameters van het rapport worden steeds de filter parameters gebruikt en aangevuld met extra 
rapport parameters.

Parameters
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1. Klik op filter
2. Vul filter parameters in
3. Activeer de filter
4. Kies rapport beheerplan
5. Klik op printer en vul rapport parameters in (zie verder)

2

1

43 5

Filter parameters



uitleg selectievelden

1. Kies het formaat van je rapport (pdf, docx of xls)
2. Naam van het projectdeel bevat
3. Naam van norm bevat

Voor welke jaren wil je de prognose van uitvoering?
4. Van jaar
5. tot en met jaar
6. Wil je een uitvoeringstabel
7. Wil je een kaart?
8. Kies de achtergrond voor je kaarten: 

OpenStreetMap, Ortho, kadaster of geen.
9. Welk label wil je aan ieder geo-element:

geen of label/infoveld1
10. Wil je een raming van de kostprijs en

hoeveelheden?
11. Wil je de prognose en raming opnieuw berekenen?
Dipla berekent dan een nieuwe prognose op basis van de huidige 
stand van dipla. Dit kan even duren. Als je niet veranderd hebt of je 
wil gewoon een andere samenstelling van het rapport kan je beter 
geen herberekening doen.
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infoveld 1 aan projectdeel infoveld 2 aan projectdeel

gekozen
projectdeel

werkschema
startjaar
stopjaar

Label dat je wilt zien,
infoveld 1 of geen van 

ieder element

Projectnaam

Benaming 
achtergrondkaart

Gekozen achtergrond,
Luchtfoto, Open Street 

Map,  Kadaster geopunt.

Visualisering 
prognose 

uitvoering per 
projectdeel

Kaart in rapport = ja



Samengeteld per unieke naam in label/infoveld 1 aan geo-element. 
Pas op elementen zonder infoveld 1 of met dezelfde nr of naam worden samengeteld.

Tabel = ja

Deze tabel geeft per label de prognose van alle taken die uitgevoerd moeten worden.



Raming bevat 5 onderdelen:
1. Gantt grafiek met overzicht van uitvoeringsperiode
2. Grafiek kostprijs op jaarbasis
3. Gedetailleerde raming per norm met aantallen en eenheidsprijzen
4. Raming hoeveelheden mens en machine uren per jaar
5. Raming hoeveelheden materiaal gebruik per jaar

Raming = ja

Pas op!!!

Dipla berekend alleen met wat je er in zet.

Indien je niet aan iedere norm de gewenste hoeveelheden mens en machines of materiaal hebt aangehangen of je prijzen zijn 
niet goed dan krijg je een raming over een deel van je elementen.

Zoals de naam het zegt; het is een raming op basis van gegevens in dipla. Ga met deze raming indachtig om.



1. Gantt grafiek

Naam norm

Naam subnorm

Gevraagde periode van 
startjaar prognose tot 

stopjaar prognose



Jaarlijkse kost grafiek

Naam norm

In deze grafiek is de totale kostprijs van de verwachte uitvoeringskost per jaar en per norm samengesteld weergegeven.



Detailraming

Naam norm Naam subnorm+ = taaknaam

Aan deze normen 
hangen geen mens 
en machines of 
materiaal



Raming hoeveelheden materiaal mens en machines

Er zal een aparte tabel komen voor mensen en machine enerzijds en materiaal anderzijds.


