Q&A – Vabi Assets update training

Methodiek en functionaliteiten
Er zijn dus 400 nieuwe velden maar hoeveel van deze velden zijn van toepassing op de EP2 en in
hoeverre komen deze velden dan voor bij sociale woningbouw?
Alle velden zijn nodig om de EP-2 te berekenen, ook voor woningbouw. Afhankelijk van de situatie
kunnen meer of minder velden nodig zijn, dit volgt automatisch vanuit de software. Als je bijvoorbeeld
geen koeling hebt, krijg je die invoervelden ook niet te zien.
Klopt het dat een warmtepomp voor verwarming en tapwater, beter gewaardeerd wordt in de NTA?
Dat klopt, EP2 richt zich op fossiel brandstofgebruik. Omdat een elektrische warmtepomp geen
gebruik van maakt van fossiele brandstoffen, wordt deze beter gewaardeerd in de NTA.
Kunnen we de CO2 emissie per complex bij de NTA versie berekenen?
Op dit moment is het alleen mogelijk om een Excel export te maken vanaf het homescherm. Als je de
kolommen Complex en CO2 hebt geselecteerd kun je hiervan een export maken. De emissie per
complex kun je daarmee berekenen. In de toekomst worden de Export tool en Analysetool in de
software geïmplementeerd waarmee deze data makkelijker inzichtelijk te maken is.
Kunnen BAG gegevens ook automatisch aangevuld worden?
In de NTA versie van Assets is de 'bijwerken BAG gegevens' functie helaas nog niet beschikbaar.
In de nieuwe versie van Assets kunnen bij [Geometrie] maximaal 10 deelvlakken worden ingevoerd.
Bij een eengezinswoning komen wij al snel aan gemiddeld 14 deelvlakken. Bij het importeren van de
geometrie wordt het aantal deelvlakken teruggebracht van +10 naar maximaal 10. Vervolgens past de
software het bruto oppervlak aan zodat de netto uitkomst weer gelijk wordt. Dat betekend dat er data
die er was verdwijnt. Is dit de bedoeling van data overdracht?
Het kunnen toevoegen van meer dan 10 deelvlakken is een performance vraagstuk: meer dan 10
toegevoegde deelvlakken maakt de software aanzienlijk trager. Aangezien we weten dat dit een
breedgedragen verzoek is onderzoeken we intern de mogelijkheden om meer deelvlakken te kunnen
toevoegen.

Registreren
Als we nu een complex van 100 woningen moeten afmelden moeten we 100 keer inloggen?
Als er geen gebruik wordt gemaakt van de functie: 'meerdere woningen registreren', moet er per
woning worden ingelogd. Op de roadmap staan verbeteringen gepland om de inlog sessie langer vast
te houden.
Als er wel gebruik wordt gemaakt van de functie 'meerdere woningen registreren', kan er in bulk
worden afgemeld waarbij slechts 1x inloggen vereist is. Als na het registreren wordt besloten om toch
nog een ander object/ complex te registreren, dient opnieuw ingelogd te worden.
Komen de geregistreerde certificaten automatisch in de documentbeheermap of moeten de
certificaten handmatig vanuit de mailbox in de documentbeheermap geplaatst worden?
De labels zullen na het registreren automatisch in de documentbeheermap terechtkomen.
In sommige gevallen wordt het label niet direct door RvO verstrekt, er verschijnt dan een error in het
scherm. Je dient het label dan via de mail bij RvO op te vragen. Het label wordt vervolgens via de mail
toegestuurd. Hierna moet je deze handmatig in de documentbeheermap plaatsen.

Conversie
Is het verstandig om te wachten met de conversie tot de nieuwe versie er is.
Die keuze is volledig aan jou. De conversietool zal voorlopig niet worden aangepast. Als kanttekening
geven wij mee dat omdat nog veel functionaliteiten ontbreken in Assets Energie 8.0, wij adviseren om
te wachten met de installatie en de bijbehorende conversie, tot een meer volledige versie wordt
gereleased.
Is de conversie van 8.02 beter dan die van 8.01?
De conversietool is hetzelfde gebleven, er is dus geen verschil in conversiekwaliteit
Maakt het nog wat uit als je versie 5.51 gebruikt voor conversie naar NTA in plaats van versie 6.60??
Assets Energie versie 6.50, 6.51, 6.52 en 6.60 zijn compatible met de databaseversie na de conversie.
6.60 wordt aanbevolen omdat deze versie een optie heeft om te filteren om woningen met een rode EI.
Begrijp ik goed dat je ook de oude applicatie naast de nieuwe kunt hebben draaien?
Dat is correct, maar de databases communiceren niet met elkaar: wijzigingen in de NV database
worden niet overgenomen in de NTA database en vice versa.
Als je geen keuze hebt om de rode energie indexen aan te vinken, hoe kun je die dan vinden?
Deze functie is ingebouwd vanaf Assets Energie versie 6.60. Deze word meegeleverd bij de installatie
van assets energie 8.0 (NTA versie). Het is daarom aan te raden om deze versie te installeren. Hierna
kan in het woningenscherm bij ‘filter op energie-index’ de optie ‘woningen met rode EI’ worden
aangevinkt.

Updates
Welke frequentie adviseren jullie qua software updaten? Nadat we de nieuwe NTA versie hebben
geïnstalleerd?
Vanaf februari zullen we maandelijks updates uitbrengen. Je bent niet verplicht om deze elke maand te
installeren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om deze pas na één of twee maanden te installeren.
Alleen wijzigingen die invloed hebben op de rekenkern moet je installeren om woningen te kunnen
registreren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in de NTA 8800 rekenmethodiek of
onvolkomenheden in de software. Uiteraard laten we weten welke update verplicht is om te installeren
en welke niet.
Waar melden jullie dat bepaalde updates verplicht geïnstalleerd moeten worden ivm die rekenkern?
Via de mail worden nieuwe versies aangekondigd. Hierbij wordt aangegeven wat er veranderd wordt.
Hier wordt dan ook genoemd wanneer er rekenkern veranderingen zijn.
Ook vanuit de software zelf zal er een pop-up verschijnen welke aangeeft dat de software geüpdatet
moet worden.

