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1 Ontwikkelingen Madaster platform 

Zoals u in onze roadmap 2020 kunt zien, wordt er continu gewerkt aan de verbetering van het 
Madaster platform. De afgelopen periode heeft het Madaster team in sprints van drie weken 
bestaande functionaliteiten geoptimaliseerd en weer diverse mooie, nieuwe functionaliteiten 
gebouwd. Het meeste werk gaat momenteel zitten in de grote omslag van de UI, zodat er een flexibele 
“structuur” ontstaat in Madaster, waarin gebruikers zelf kunnen aangeven hoe hun account is 
georganiseerd. Vanuit dit simpele principe zijn er talloze aanpassingen die er moeten worden 
gemaakt, met de aanpassing van de UI als meest in het oog springende aspect. Achter de wijziging 
van de UI schuilen natuurlijk talloze andere aspecten, zoals rechten en rollen. 

De andere grote aanpassing waar momenteel aan wordt gewerkt, is de ondersteuning van Tabel 3 van 
de NL_SfB. Hiermee wordt niet alleen een import tabel ondersteund, maar een flexibele structuur van 
classificaties van Materialen. De opzet van het platform wordt zodanig, dat er hierna ook andere 
materiaal-classificatie systemen kunnen gaan worden ondersteund, zoals bijvoorbeeld de EU-
classificatie vanuit de EPD systematiek. 
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2 Nieuwe functionaliteiten 
 

2.1 Verwijderen of deactiveren van eigen producten of materialen 

Als een gebruiker een eigen product of materiaal aanmaakt, maar erachter komt dat er bijvoorbeeld 
een verkeerd producttype is geselecteerd of dit materiaal/product wordt niet langer toegepast, dan 
kan vanaf nu het materiaal/product verwijderd worden. Om dit te kunnen doen, valideert het systeem 
eerst of dit product of materiaal aan een bronelement gekoppeld is, of dat het gebruikt wordt in de 
samenstelling van een (ander) product. Is dit niet het geval, dan kan het materiaal/product verwijderd 
worden. Als het materiaal/product wel in een samenstelling van een product wordt gebruikt, maar 
daaruit verwijderd wordt, dan checkt het Madaster systeem 1x per 24u of dit zo is. Zo niet, dan 
verschijnt de volgende dag de mogelijkheid om het materiaal te verwijderen.  

2.2 Informatie bronbestanden 

 Vanuit de aannemers en BIM regisseurs is de vraag gesteld of de exportdatum van een IFC-bestand 
weergegeven kan worden (in plaats van de datum waarop een IFC is ge-upload of waarop het bestand 
in Madaster is verrijkt). Vanaf nu zullen zowel de naam van de applicatie waaruit een bronbestand is 
gemaakt (zowel voor IFC als XLS), het IFC versienummer en de datum van de export/aanmaak worden 
weergegeven bij de naam van het bronbestand in het Dossier. 

2.3 Kleine bug fixes en verbeteringen 

• Bug aangaande de weergave van de Basequantities in de import van IFC bestanden is verholpen 

 


