
 
 

                    

 
 

Q&A Assets Energie Update Training 7 oktober 2021  
 
Algemeen  
Hoe kan ik met voldoende kennis bij de bijscholingen aansluiten, terwijl ik nog geen basistraining heb 
gehad? 
Indien je de software nog niet goed genoeg beheerst is het aan te raden om deel te nemen aan de 
online Introductietraining. Hierin wordt de workflow van de software inclusief alle 
basisfunctionaliteiten uitgelegd.  
De volgende Introductietraining vindt plaats op 11 november van 9:30-11:00. Inschrijven kan hier. 
 

Trainingen   
Zijn de oude trainingen terug te zien? 
Deze zijn inderdaad terug te zien. Dit geldt zowel voor de update trainingen als voor de introductie 
training. Alle trainingen kun je terugvinden via ons YouTube kanaal.   
 

Functionaliteiten  
In welke versie van Vabi Assets Energie zijn de vrije velden weer zichtbaar? 
Deze functionaliteit staat hoog op de prioriteitenlijst. Helaas kunnen we nog niet zeggen wanneer 
deze erin komt. Op onze roadmap houden we een lijst bij met de functionaliteiten die nog ontwikkeld 
moeten worden. Deze staan op volgorde van ontwikkeling op basis van prioriteit. 
 
Kun je in alle deelvoorraden ook een selectie maken van de deelvoorraden die hier in wilt zien of 
verwerken. Immers al verkochte woningen die je nog niet weg kunt doen, maar niet meer van belang 
zijn bij analyses worden vermoedelijk wel meegenomen, toch? 
Het is momenteel nog niet mogelijk om in de voorraad 'objecten uit alle deelvoorraden' te filteren op 
een deelvoorraad. Echter, wanneer je vanuit deze voorraad bijvoorbeeld een objecten rapportage 
maakt kan je wel selecteren op deelvoorraad. Zodoende kan de voorraad met verkochte woningen 
uit de rapportage worden gefilterd. 
 
Kan je in de Controleer Objecten Rapportage ook per complex selecteren? 
Zeker, hiervoor kan in het scherm ‘objecten selecteren’ de filter ‘complex’ worden gebruikt. In het 
voorbeeld is gebruik gemaakt van ‘alles naar de selectie’. Hier kan naar eigen wens een selectie 
gemaakt middels de bijgeleverde filters.   
 
 
 
 
 
  
 

https://www.vabi.nl/training/introductie-training-vabi-assets-energie/
https://www.youtube.com/watch?v=ZY2eMdPBaW0&list=PLIVAmPlk3BPYtQ8Gbi6iurndcKDnY59a2&index=8
https://www.vabi.nl/vabiassetsenergienta8800/#roadmap
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