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BASISPRINCIPES IPOS-PROGRAMMA  

Opstarten programma 
1. Start het programma IPOS op met het IPOS-icoon op het werkblad of vanuit de programma manager 

(Start – Programma’s).  
2. Selecteer vanuit het Logo-scherm de database waarin u wilt werken (standaard wordt gewerkt met de 

database IPOS.dat). 
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Vertrouwd raken met het basisscherm 
Volg onderstaande 5 stappen om vertrouwd te raken met enkele basisprincipes. 

Stap 1:  
Selecteer 
module 
IPOS 

Stap 2: 
Selecteer een 
subtab voor 
gegevens-  
bewerking 

Stap 3: 
Selecteer invoertab 
voor  te bewerken 

subset van 
gegevens 

Stap 4: 
Boomstructuur 
net zo ver in- of 
uitklappen als 
gewenst is door 
dubbelklikken 
met muis of 
gebruik 

navigatieknoppen 

KIESLIJST / 
SLEEPLIJST 

INVULKAART 

Stap 5: 
Bijbehorende 
gegevens 

zichtbaar maken 
door onderdeel in 
boom aan te 

klikken, waardoor 
regel “blauw” 

gekleurd wordt. 

INVENTARISATIE-  / 
RAPPORTSCHERM 

Merk op: 
Twee schermen lopen 
automatisch mee met 
geselecteerde item in 
boom. We noemen dit 

synchronisatie. 
Merk op: 

Kleine pijtjes naast 
mappen geven aan dat 
er nog niveau’s boven of 
onder de map zitten die 
nog zichtbaar gemaakt 
kunnen worden door op 
de map te dubbelklikken. 
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IPOS pictogrammen 
 
Vol scherm aan uit : Afwisselend het werkvenster schermvullend weergeven of weergeven naast 
de twee meelopende synchronisatievensters. 
 

Indeling links/rechts: Afwisselend horizontale schermindeling spiegelen van links naar rechts of 
van rechts naar links. 
 
 
 

Pictogram Bewaar opmaak : De schermindeling opslaan, zodat deze de standaardindeling wordt 
voor het tabblad en het deelvenster dat geactiveerd is. (De schermindelingen worden 
gebruikerspecifiek opgeslagen). 
 

Pictogram Document koppelingen aan / uit: Afwisselen de in de boomstructuur gekoppelde 
documenten zichtbaar maken of verbergen. 
 

Pictogram Zoeken in actieve kolom  
Zoekopdracht opgeven om gegevens in de geactiveerde kolom te vinden. 
 

 

Pictogram Inklappen -1:  
Boomstructuur één niveau inklappen. 
 

Pictogram Uitklappen +1:  
Boomstructuur één niveau uitklappen. 
 

Pictogram Uitklappen +10: 
Boomstructuur 10 niveaus uitklappen. 
 

Pictogram Links verbergen / inklappen: Afwisselend alle bovenliggende niveaus in boomstructuur 
verbergen of zichtbaar maken. Gegevens van bovenliggende niveaus (parent-regels) worden in 
het veld Voorloopniveaus verkort zichtbaar gemaakt.  
 

Pictogram Selecteer tak: Afwisselend de geselecteerde tak in de boomstructuur apart of als 
onderdeel van de boomstructuur weergeven. 
 

Pictogram Alle kolommen zichtbaar aan/uit: Alle mogelijk weer te geven kolommen in deelvenster 
zichtbaar maken (F2-toets). 
  
 

Kopiëren naar klembord 
Geselecteerde tak kopiëren naar klembord. 
 

Plakken van klembord 
Geselecteerde tak plakken op de nieuwe plek die in de boomstructuur aangewezen wordt. 
 

Verplaatsen 
Geselecteerde tak verplaatsen naar de nieuwe plek die in de boomstructuur aangewezen wordt. 
 

Verwijderen naar prullenbak 
Geselecteerde tak verwijderen en plaatsen in de prullenbak. 
 
 

 

Export Excel,txt: Op werkscherm weergegeven niveaus exporteren als tekstbestand, geschikt voor 
import in Excel en andere programma’s. 
 

Uitwisselen: Het importeren van een IPOS exportbestand als uitwisselbestand tussen niet 
gekoppelde computers, die gebruik maken van verschillende databases. 
 

Eigenschappen entiteit: 
Weergeven en wijzigen van de eigenschappen van de entiteit (= gegevenstype) dat in de 
boomstructuur geselecteerd wordt. 
 

 

Lettertype: Lettertype van het actieve deelvenster veranderen. (Geselecteerde lettertype is tevens 
lettertype waarin geprint wordt). 
 

Palette:  
Kleurinstellingen veranderen 
 

Weergeven afdrukinstellingen: Weergeven en wijzigen van de afdruk- en opmaakinstellingen van 
het deelvenster dat geselecteerd is. 
 

Afdrukken: Afdrukken van de geactiveerde kolommen met de boomstructuur zoals weergegeven 
op het werkvenster gebruikmakend van de instellingen van de opgegeven afdrukinstellingen. 
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Indeling schermen en kolommen veranderen 

 

 
 
 

 
Alle voor het kolommenblad beschikbare kolommen, kunnen met deze knop (of [F2] toets) 
worden weergegeven. Door het aanklikken van selectievakjes kan worden gekozen voor 
kolom weergeven (groen) of verbergen (blanco). Door opnieuw deze knop (of [F2]) in te 
drukken verschijnt de nieuwe kolomselectie op het Kolommenblad. Deze indeling blijft 
gehandhaafd totdat opnieuw wijzigingen worden aangebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          kolom verbergen            kolom zichtbaar maken 

Kolombreedte 
instellen Kolom 

verschuiven 

Deelvensters op scherm horizontaal 
anders verdelen door slepen met muis 

Deelvensters op scherm vertikaal 
anders verdelen door slepen met muis 

Hoogte kolomkop 
instellen 

Regelhoogte 
instellen 
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EEN NIEUW OBJECT EN ONDERHOUDSPLAN AANMAKEN 

Basisprincipe 

Binnen IPOS bestaat het opbouwen van een 
onderhoudsplan uit het aanmaken van een 
nieuwe boomstructuur. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van een reeds bestaand 
Opnamemodel (zie tab Modellen).  
In een opnamemodel is de structuur van de 
opname vooraf gedefinieerd en zo ver mogelijk 
ingevuld. De structuur van alle modellen komt in 
grote lijnen overeen met de indeling zoals 
hiernaast afgebeeld. 

Een nieuw object aanmaken 

Het object (Complex) wat uitgewerkt moet worden, dient in de boomstructuur toegewezen te zijn aan 
een Cluster (=regio of wijk) en een Organisatie (=opdrachtgever). Alle opdrachtgevers zijn op hun beurt 
in het topje van de boomstructuur verbonden met de Licentiehouder van de software (dat bent uzelf). 
Desgewenst kan een object of complex nog opgedeeld worden in Subcomplexen. 
Doorloop nu onderstaande stappen om een nieuw Object aan te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 4: Selecteer de zojuist toegevoegde Organisatie en sleep op 
gelijke wijze de Objectengroep over vanuit de kieslijst. Selecteer de 
overgesleepte Objectgroep in de boomstructuur en geef deze een 

passende benaming (bijvoorbeeld: “wijk 1”) 
 

Stap 1: 
Selecteer tab 
Portefeuille 

Stap 2:  
Selecteer met muis 
de top van  de 
boomstructuur        

(= licentiehouder) 

Stap 3:  
Activeer sleepsymbool door gele selectiegebied aan te wijzen 

en sleep <Organisatie> mapje over. Geef <Organisatie> 
vervolgens een passende opdrachtgevernaam door te 

dubbelklikken is het desbetreffende veld in de boomstructuur. 
U kunt de omschrijving nu aanpassen. Met [Enter] afsluiten! 

Stap 5: Selecteer de zojuist 
toegevoegde Objectgroep 

en sleep nu het 
opnamemodel  genaamd 
“Basis bestand IPOS” over 

uit het sleepvenster. 
Geef de overgesleepte 

regel in de boomstructuur 
de naamsaanduiding van 

het uit te werken Object. 
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Objectgegevens toevoegen  

De volgende gegevens kunnen op de objectkaart toegevoegd worden. (Dit kan eventueel ook op een 
later tijdstip plaatsvinden). Gegevens kunnen op de invulkaart gewijzigd worden door te dubbelklikken in 
de gegevensvelden. 
Voor de betekenis van de velden kunt u gebruikmaken van de helpteksten die binnen het programma 
onder de Invulkaart verschijnen als u op een veld gaat staan.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de adresgegevens niet zichtbaar zijn in 
de kaart dient het <Supplement> mapje 

opengeklapt te worden door te dubbelklikken 
met de muis. 

Indien het Uitstel-filter niet zichtbaar 
is, dient het mapje opengeklapt te 

worden door te dubbelklikken met de 
muis. 

Het meeste 
rechtse item dient 
geactiveerd te zijn 
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Elementspecificaties aanmaken 

Elementen worden binnen IPOS gerubriceerd 
naar Elementverzamelingen, Hoofdgroepen en 
Elementgroepen. 
Binnen een Opnamemodel is de structuur vooraf 
gedefinieerd en bijvoorbeeld in overeenstemming 
gebracht met de NL-Sfb of`Stabu-codering. 
Als gebruiker kunt u eigen opnamestructuren 
aanmaken en direct gebruiken. Ook is het 
mogelijk kant-en-klaar opnamestructuren met 
bijbehorende kosten en cycli-bestanden te 
kopen. 
 
Een objectspecifieke elementen(boom)structuur kan eenvoudig aangemaakt worden door elementen 
vanuit de kieslijst over te slepen. In de kieslijst loopt het eerder geselecteerde Opnamemodel 
automatisch mee. 
 
Opmerking 1: 
Merk op dat met het overslepen van het gekozen Opnamemodel de bijbehorende hoofdgroepen 
eveneens automatisch overgezet zijn. 
 
Opmerking 2: 
Merk op dat bij het Opnamemodel “IPOS basis bestand” het Elementgroep- en Elementverzameling-
niveau overgeslagen slaan en er vanaf het Hoofdgroep-niveau direct Elementspecificaties gesleept 
kunnen worden. 
 
Doorloop voor het aanmaken van de objectspecifieke elementenstructuur onderstaande stappen: 
 

  
 
 
 

Stap 3:  
Selecteer één-voor-één 
alle hoofdgroepen en 

sleep de elementen over 
die in het object 
voorkomen 

Stap 1:  
Activeer de tab 

Opname  

Stap 2:  
Activeer de 

kolomindeling 
Inventarisatie 
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Dubbelklikken op het 
Conditieontwikkeling-veld 
geeft de mogelijkheid de 
conditieontwikkelingslijn 
(verouderingskromme) 
anders in te stellen. 
Standaard maakt het 

programma gebruik van 
een lineaire veroudering 

in de tijd. 

Elementgegevens toevoegen 

Voor zover de elementgegevens nog niet in het Opnamemodel ingevuld waren, dienen in ieder geval de 
rood gemarkeerde velden ingevuld te worden op de invulkaart. Het betreft hier de velden die nodig zijn 
om de “grafische conditielijn” te kunnen weergeven en de key performance indicators (kpi’s) voor 
bovenliggende niveau’s te kunnen berekenen. 
 

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De groene en rode lijn kunnen naar onderen gesleept worden om de bandbreedte aan te geven 
waarbinnen de conditie gedurende de looptijd moet blijven ontwikkelen. Deze bandbreedte wordt 
uitsluitend gebruikt voor de modelmatige kostenberekening behorende bij de opties Globaal en 
Normatief (zie objectkaart). 
Zodra de verouderingslijn de ondergrens raakt wordt een onderhoudsinvestering gepland. 
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Maatregelen toevoegen 

Het toekennen van maatregelen kan binnen IPOS op diverse manieren plaatsvinden. 
 
Methode 1: Vanuit vooraf gedefinieerde onderhoudscenario’s per element 
Bij deze methode zijn de maatregelen vooraf binnen IPOS gedefinieerd en vastgelegd in een 
Opnamemodel. Bij het overslepen van de Elementspecificatie worden de bijbehorende maatregelen 
automatisch vanuit het Opnamemodel toegevoegd.  
 
 
 
 
 
 
Methode 2: Globaal of  Normatief 
De kosten van het onderhoud worden 
modelmatig vastgesteld op basis van de 
verwachte gemiddelde levensduur, de geraamde 
integrale vervangingskosten en de 
verouderingskromme van het desbetreffende 
element. Deze methode vergt de minste 
inspanning en kan gebruikt worden voor 
trendmatige analyses van ontwikkeling van de 
onderhoudskosten in de tijd. 
 
In deze handleiding zal alleen methode 1 verder 
behandeld worden. Hierbij worden maatregelen 
automatisch met de Elementspecificatie mee 
gekopieerd en kan volstaan worden met het 
invullen van de ontbrekende gegevens op de 
Invulkaart van de Maatregel. 
Voor de betekenis van de velden dient u in het 
programma op het desbetreffende veld te gaan 
staan, waardoor er onder in het scherm 
toelichtende tekst verschijnt. Ook verwijzen wij 
naar de brochure “IPOS afstemmingsproces vlg. 
NEN 2767”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien de Aspecten niet 
zichtbaar zijn in de kaart 

dient het <Aspecten> mapje 
opengeklapt te worden door 
te dubbelklikken met de 

muis. 

Toelichtende tekst voor het 
geactiveerde veld op de 

kaart 
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PARAMETERS VOOR AFSTEMMING TOEVOEGEN 

Alle parameters doe nodig zijn voor het afstemmingsproces worden op de maatregelkaart toegevoegd. 
Het gaat hierbij om Risicoaspecten, Gebreken en Conditiescores. 

Risicoaspecten invoeren 

Met de onderstaande risicoaspecten op de maatregelinvulkaart kan iedere voorgestelde maatregel 
gemotiveerd worden. De motivatie is gelegen in de vraag wat de mogelijke effecten zullen zijn van het 
niet uitvoeren van de voorgestelde maatregel. Het effect wordt aangegeven met een score van 0 tot 3:  

 
0 = Aspect is niet in het geding 
1 = Er bestaat een gering risico 
2 = Er bestaat een duidelijk risico 
3 = De situatie is al opgetreden 
(manifeste situatie) 
 
Waarden kunnen ingevoerd worden door 
te dubbelklikken in het invoerveld. Op de 
schaalverdeling die verschijnt kan de 
invloedwaarde ingesteld worden. Met 
[Enter] afsluiten! 
 
 

Gebrekenlijsten op scherm zichtbaar maken 

Doorloop onderstaande stappen om de gebrekenlijsten op het scherm zichtbaar te maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De keuzesopties die in de sleeplijst verschijnen zijn afhankelijk van de 
koppelingen die in het Opnamemodel gemaakt zijn. Elementen kunnen 
direct verwijzen naar een direct aan dit element gerelateerde gebrekenlijst 
of naar algemene gebrekenlijsten. Alle bestaande gebrekenopnamen 
kunnen binnen IPOS toegepast worden. 

Stap 1: 
Selecteer tab 
Portefeuille Stap 2:  

Selecteer 
kolomindeling 
Conditiemeting 

Stap 3:  
Klap de boomstructuur 
uit naar Maatregelniveau 

Stap 4:  
Selecteer het veld in de 

kolom Gebrek 

Merk op dat er in de kieslijst 
keuzeopties voor gebreken 

of gebrekenlijsten 

verschijnen. 

Stap 5:  
Klap de genummerde 
gebrekenlijst open 
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Alle Aspectscores moeten 
naglopen en gecontroleerd 
worden: 
1 = Geringe kans op… 
2 = Gerede kans op… 
3 = Manifeste situatie Positioneer de muisaanwijzer in de kolom “C1 Inspectie” van de 

bijbehorende Hoofdgroep en dubbelklik.  

De conditiewaarden worden nu doorgerekend. 

Gebreken en gebrekparameters toevoegen 

Doorloop onderstaande stappen om een gebrek aan een maatregel te koppelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de Ernst- en Intensiteitklasse wordt 
door IPOS automatisch de Gebrekconditie berekend  (C = E + I). De 
Gebrekconditie is de conditie van het deel van het element dat betrokken is 
bij het geconstateerde gebrek.  
Als Ernst = 0 dan wordt er geen Gebrekconditie berekend. Wél kan de conditie nog steeds 
handmatig ingevoerd worden! 

Stap 1: 
 Zoek het juiste gebrek 
op in de uitgeklapte 

kieslijst 

Stap 2: 
 Selecteer het gele 
vlak en sleep het 

gebrek over 

Stap 3: 
 Selecteer het toegevoegde 

gebrek, waardoor onderstaande 
invoerkaart verschijnt 

Merk op dat op de 
invulkaart een groot aantal 
instellingen al ingevuld zijn. 
Deze moeten nagelopen 
worden voor het specifieke 

object. 

De Ernstklasse moet in 
ieder geval ingevuld 
worden: 
1 = Geringe Ernst 
2 = Ernstig 
3 = Zeer ernstig 

Ook de Intensiteitscore 
moet ingevuld worden: 
1 = Beginnend 
2 = In ontwikkeling 

3 = Eindstadium 
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AFSTEMMINGSPROCES 

Basisprincipe afstemming 

Gebruikmakend van het Uitstelfilter kan voor korte termijn maatregelen op gebouwvoorraadniveau een 
afstemming gemaakt worden tussen geplande en beschikbare financiële middelen. Activiteiten worden 
hierbij tijdelijk doorgeschoven in de planning. We spreken in dit verband ook wel over “temporiseren”. 
Wanneer er over langere perioden te veel getemporiseerd wordt, ontstaat een negatief effect op de 
conditieontwikkeling van de voorraad gebouwen. Kwalitatief komen de gebouwen daardoor in “de rode 
cijfers” terecht. Binnen IPOS is het mogelijk, om dit effect grafisch zichtbaar te maken. De beherende 
instantie krijgt hierdoor valide argumenten in handen om extra financiële middelen los te weken.  

Beleid vormgeven gebruikmakend van uitstelfilter 

De volgende stappen dienen doorlopen te worden om onderhoudsbeleid vorm te geven. 
 
Stap 1: Controleer of alle korte termijn maatregelen voorzien zijn van Aspectscores. Activiteiten die 
sowieso (onafhankelijk van de opgegeven Aspectwaarden) in het opgegeven planningsjaar uitgevoerd 
moeten worden, dienen op de Maatregelkaart voorzien te zijn van een vinkje in onderstaande veld:  
 
 
 
 

Stap 2: Open de invulkaart van het Complex  
en maak het Uitstel-filter zichtbaar.  
Zet de rekenwijze op [Uitstelfilter] = optie 4. 

 

 
 

Stap 3: Geef op naar welk jaar (of met hoeveel 
jaren) de door te schuiven maatregelen moeten 

opschuiven. 

Stap 5: Geef op bij welke conditiewaarde de 

maatregel sowieso uitgevoerd dient te worden 

 

Stap 4: Zet het uitstelfilter op optie [3] = Uitstel-
filter gebruiken en reken kosten door met [F9]. 
 
Alle maatregelen die niet “bevroren” zijn (zie 
aankruisvak Niet uitstellen op maatregelniveau), 
worden nu automatisch in de tijd 
doorgeschoven naar het uitsteljaar dat 
opgegeven is. 
De rode, oranje en gele kleuren die nu in het 
uitstelfilter verschijnen geven aan welke mate 

risico’s aan de orde zijn.  

Stap 6: Haal nu doorgeschoven maatregelpakketten terug naar het oorspronkelijke 
planningsjaar door vakjes (beginnende met de rode “hoog risico vakjes”) één voor 
één aan te kruizen. Bekijk steeds het directe effect op de kosten, de risico’s en het 
kwaliteitsverloop door het effect met [F9] door te rekenen.  
Kruis na de rode vkajes desgewenst ook oranje vakjes aan, totdat het gewenste 
kosten-, risico- en kwaliteits- effect bereikt wordt. 

Stap 7: 
Zet het 
resultaat 
vast 
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Doorrekenen van verschillende kosten scenario’s 

Het rekenmechanisme kan vanuit ieder veld - waarin zich conditie- of budgetgegevens bevinden - in 
gang gezet worden door in dit veld te dubbelklikken. Alleen de onderliggende tak wordt daarbij 
doorgerekend.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
Objecten moeten allereerst afzonderlijk doorgerekend zijn, voordat analyses op Cluster en Organisatie-
niveau kunnen plaatsvinden. 
 

        

Resultaten grafisch zichtbaar maken 

Dubbelklik hier 
om Object door 

te rekenen 

Dubbelklik hier 
om Cluster door 

te rekenen 

Dubbelklik hier 
om Organisatie 

door te rekenen 

Ga naar de tab Analyse en 
bekijk de resultaten 
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RAPPORTEN PRINTEN 

Basisprincipe 

Iedere indeling op het scherm kan ook als rapport uitgeprint worden.  
De rode schalingslijn in de liniaal kan met de muis versleept worden om meer 
of minder informatie in het rapport weer te geven. De schaling van de 
gegevens wordt automatisch aangepast aan het gekozen papierformaat van 
de geselecteerde printer. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Rapportinstellingen 

 
Instellingen voor de kantlijnen en printrichting (landscape of portrait) kan met 
nevenstaande knop zichtbaar gemaakt worden. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     Overzicht Entiteit-nummers: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Printer selecteren 

 
De printer kan geselecteerd worden via nevenstaande knop uit de knoppenbalk. Indien 
voor een ander papierformaat dan A4 gekozen wordt, dan moet dat via 
Voorkeurinstellingen, Papier/kwaliteit (en eventueel) Geavanceerd opgegeven worden.

Stap 1: Positioneer  de muis op de 
rode schalinglijn zodat het 

schalingssymbool verschijnt.  
Versleep nu de schalingslijn met de 
muis naar de gewenste positie.  

Bij het printen van een boomstructuur 
kan het handig zijn voor iedere  

Hoofdgroep of Elementgroep op een 
nieuwe pagina te beginnen. In dit 
verband wordt ook wel gesproken 
over “breekpunten” in een rapport. 

Deze breekpunten kunnen in 
nevenstaand scherm opgegeven 

worden door het Entiteit-nummer te 
vermelden met daarachter een vinkje. 
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ANALYSES UITVOEREN 

Basisprincipes 

Om de beschikbare data nader te analyseren beschikt IPOS over een aantal krachtige functies. 
In de eerste plaats zijn er zeer uitgebreide filtermogelijkheden en beschikt het programma over een 
krachtig aggregatiemechanisme. Aggregeren betekent: informatie in gecomprimeerde vorm (als key 
performance indicator) zichtbaar maken op hogere niveau’s ten behoeve van het management. 
Tenslotte is het nog mogelijk om data als platte analysebestand te exporteren naar bijvoorbeeld Excel. 

Filtermogelijkheden 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Gebruik maken van ingebouwde analysemogelijkheid in IPOS 

IPOS heeft in de budgetplanningskolom ingebouwde functionaliteit om de cijfers uit de MJOP te 
analyseren. Doorloop de volgende stappen om van deze functionaliteit gebruik te maken: 
 
 
 

Ga in een bepaald veld staan en activeer 
filtermenu met rechter muisknop. 
 
Hiermee wordt al het Schilderwerk in het 
filter opgenomen 
Hiermee wordt het Schilderwerk juist niet 

in het filter opgenomen. 

De stappen in het 
opbouwen van het 
samengestelde filter 
worden door IPOS 
bijgehouden en het 
filter kan ook weer in 
omgekeerde richting 

stap voor stap 

ontmanteld worden. 

Door deze bewerking op meerdere 
velden uit te voeren kunnen complexe 
samengestelde filters samengesteld 
worden waarmee bijvoorbeeld al het 
Schilderwerk met een conditie 4 of 
slechter als uitgeklede boomstructuur 
gepresenteerd kan worden. 
 

Het filter kan ook in 
één keer in zijn geheel 
verwijderd worden of 
tijdelijk aan of uit gezet 

worden. 
 

Stap 1: Ga in kop van deze 
kolom staan en druk op de 

rechter muisknop om 
nevenstaand venster te openen. 

Stap 2: Geef aan hoe de laatste 
kolom gepresenteerd moet 

worden. Bij “Gem.per eenheid” 
wordt het bedrag niet alleen 
gedeeld door het aantal 

afgebeelde jaren, maar ook door 
de hoeveelheid die in de kolom 

Hvh opgegegen is 

Laatste 
kolom 
budget-
planning 
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Platte analysebestanden maken 

Excel is alleen in staat om bestanden die “plat” zijn te analyseren. Aangezien IPOS met hiërarchische 
structuren werkt, zijn een aantal handige functies in IPOS gebouwd om bestanden plat te kunnen maken:  
Zowel het voorgaande hiërarchische niveau (zie kolom Deelverzameling) als alle bovenliggende niveau’s (zie 
kolom Voorloop niveau’s) kunnen op dezelfde regel als het te exporteren onderdeel zichtbaar gemaakt 
worden. Daardoor kan volstaan worden met het exporteren van deze regels zonder de voorgaande niveaus. 
Beide kolommen zijn zichtbaar onder de tab Inspectie (plat). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met deze knop op de knoppenbalk kunnen de gegevens - zoals die op het scherm 
afgebeeld staan - naar bijvoorbeeld Excel geëxporteerd worden. Daarbij wordt grafische 
informatie genegeerd.  

Om gelijksoortige informatie in een “plat” bestand te zetten, is het nodig dat de voorgaande niveaus (die 
reeds in de vorm van de eerder genoemde kolommen op de onderdeelregel worden afgebeeld) met 
nevenstaande knop worden weggefilterd. Het wegfilteren van bovenliggende niveaus wordt ook wel “links 
inklappen”genoemd (merk op dat deze regels in de hiërarchische structuur altijd inks van het onderdeel 
staan).  
Het principe van links inklappen wordt hieronder nog een schematisch weergegeven: 

 
 
 

Aaneenschakeling van 
alle kortnamen van de 
voorgaande niveaus 

gescheiden door een “\”. 

Het direct 
voorgaande niveau 

(volledig 
uitgeschreven) 

Alle wat links van het geselecteerde item 
staat wordt uit het overzicht weggefilterd 
(de roze gekleurde regels verdwijnen uit het 
overzicht, waardoor in dit geval alleen de 
activiteitregels overblijven). De relevante 
informatie van de bovenliggende niveaus is 
zichtbaar gemaakt in de eerder genoemde 

twee kolommen op de Activiteit regels. 
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Analysebestanden in Excel openen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Externe documenten in IPOS koppelen 

 

 

Om het geëxporteerde bestand in Excel te 
openen moet u in Excel bij Bestand – 
Openen zoeken op Alle bestanden in de 
map waar u het export bestand heeft 
opgeslagen (het gaat hier om een 
tekstbestand). Bij het openen van  
het bestand verschijnt onderstaande 

wizard. 

Druk 2x op Volgende  en 
tenslotte op Voltooien om de 
Wizard geheel te doorlopen. 

Schaal de kolommen en sla het 
bestand met menu Bestand- 
Opslaan als op als Microsoft-

Excel-werkblad. 

Stap 2: 
Open Windows 

Verkenner (zonder 
IPOS te sluiten) 
zodat deze op de 
taakblak verschijnt 
en verklein het 
venster met de  

Stap 1: 
Druk op knop 
Documenten 
Aan/Uit om 
Documenten 

zichtbaar te maken 

Stap 3: 
Sleep een map of een bestand vanuit 

de verkenner over naar IPOS.  
Deze map of dit bestand is nu in de 

toekomst direct vanuit IPOS 
benaderbaar door te dubbelkilikken op 
de verwijzing die in de boomstructuur 

opgenomen is. 
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OVERIGE ZAKEN 

Interferentiemechanisme 

In de meerjaren onderhoudsplanning hebben we te maken met interferentie als bij een element twee 
verschillende cyclus geplande maatregelen in hetzelfde jaar plaatsvinden. De vraag is dan aan de orde 
welke maatregel voorrang heeft boven de ander. We noemen dit “interferentie”.  
De interferentieregels binnen IPOS zijn als volgt: 
1. Maatregel met grotere cyclus hebben in principe voorrang boven maatregelen met een kleinere 

cyclus. 
2. Bij het opgeven van een bouwjaar op Complex-niveau worden de maatregelen cyclus ten opzichte 

van dit jaar uitgezet rekening houdend met de interferentieregels. 
3. Cycli van geplande maatregelen aan hetzelfde element moeten in principe veelvouden zijn van de 

kleinste cyclus om het interferentiemechanisme goed te laten werken (bijvoorbeeld: 6 – 12 – 18 – 
24 – 30 – 36).  

4. Bij het opgeven van startjaren voor afzonderlijke maatregelen werkt het interferentiemechanisme 
alleen voor jaren waarin maatregelen samenvallen.  

5. Het standaard ingebouwde interferentiemechanisme kan door de gebruiker beïnvloed worden door 
de interferentie tussen maatregelen uit of aan te zetten of te “forceren”.  
Dit kan op de volgende wijzen: 

a. Maak gebruik van één van de onderstaande aankruisvakken op de Maatregelkaart 

 

 

 

 

 

b. Verander / forceer het interferentieschema handmatig (doorloop daarbij de volgende stappen): 
 
 Stap 1: 

Selecteer de 
kolomindeling 
Interferentie 

3
2
1

De standaard 
interferentie-

volgorde voor de 
omcirkelde reeks 

Stap 2: Sleep met de muis de 
voorrang te geven maatregel 

naar de maatregel die 
ondergeschikt moet worden 

(nieuwe volgorde wordt 2-3-1) 

2
3
1
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x 1,03       x 1,03      x 1,03      x 1,03      x 1,03     x 1,03     x 1,03       x 1,03

Kostenindexering 

Kostenindexering kan op twee manieren binnen IPOS plaatsvinden: 
 
1. Door het opgeven van een gemiddelde jaarlijkse inflatiefactor op Objectniveau (zie Object-kaart) 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Door de objectspecifieke eenheidsprijzen vanuit het Opnamemodel (Referentiebestand) te updaten 
De te volgen werkwijze is daarbij als volgt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle kengetallen in het geactiveerde object die meer dan 10% afwijken ten opzichte van het kengetal 
van de bijbehorende moederbestandregel in het Opnamemodel, worden één-voor-één op het scherm 
gepresenteerd met onderstaand scherm. 
 

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regels die in het Moederbestand voorzien zijn van een stip, kunnen NIET door de eindgebruiker 
veranderd worden. Ze maken deel uit van de update van het kostenbestand dat door de leverancier 

periodiek beschikbaar gesteld. De leveran-
cier onderhoud in principe al deze regels. 
 
 

Waarde 30 komt 
overeen met 
factor 1,030 

Activeer met de [F9] toets de 
automatische update routine. 
Bevestig de start van de 

kostenupdateroutine met Ja-knop. 

Zet vinkje om de afgebeelde 
maatregel permanent buiten 

deze kostenupdate te 
houden (maatregel wordt in 

het vervolg niet meer 
getoond) 

Druk op knop 
Niet Update 

indien kengetal 
niet aangepast 

moet worden 

Druk op knop 
Update OK indien u 
het kengetal wilt 

vervangen door het 
kengetal uit het 
Moederbestand 
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Overzicht bedieningstoetsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knop-combinatie Functie 

[F2] (toggle)    Alle te selecteren kolommen zichtbaar maken 

[F3] Kolommenu zichtbaar maken 

[rechter muisknop] Idem 

[F5] Scherm vernieuwen 

[Enter]  Veld openen om te wijzigen 

[dubbelklikken] Idem 

[F9] Doorrekenen werkblad 

[Delete] Verwijder geselecteerde tak 

[+] op keypad  Boom 1 niveau uitklappen 

[-] op keypad Boom 1 niveau inklappen  

[Alt][TAB] Overzicht actieve applicaties 
[Ctrl][TAB] Ander deelvenster tot actieve venster maken 

[TAB] Eén kolom naar rechts 

[Shft][TAB] Eén kolom naar links 
 


