
 
 

         

 

Q&A - Vabi Assets update training 25 en 30 maart 2021 
 

Conversie/ Upgrade 
Welke nieuwe gegevens worden automatisch aangevuld in de nieuwe versie? 
Dit zijn voornamelijk velden met betrekking tot de installaties en algemene informatie van het object. 
We hebben geen overzicht voorhanden waarin deze velden allemaal zijn beschreven. Het is daarom 
handig om per object te kijken naar de rode waarden en naar het bijbehorende overzicht die je per 
object vindt bij ‘controleer object’ in de rekenzone. 
 
We zijn geüpgraded naar versie 8.1 
De 8.1.1 servicerelease kent met name verbeteringen voor het registreren van woningen. Mocht je 
willen updaten, dan hoef je slechts een applicatie update uit te voeren en geen nieuwe conversie. De 
update zal daardoor eenvoudig en snel uitgevoerd kunnen worden. 

We zijn over de db versie 101. Het starten van de applicatie duurt heel lang. Het duurt minstens 3 min 
voordat het menu van de applicatie zichtbaar is. Dat was voor de upgrade niet het geval. 
Bedankt voor de melding, wij zullen dit onderzoeken. Lokaal is dit probleem nog niet geconstateerd.  
 
Wij hadden in het Nader Voorschrift verschillende deelvoorraden, maar willen deze in de NTA 
samenvoegen, dat kan dus niet? De functionaliteit verplaatsen naar andere deelvoorraad bestaat niet 
meer? 
De geconverteerde deelvoorraden worden standaard op basisopname gezet. Deze woningen kunnen 
in de toekomst worden samengevoegd met de “verplaats woningen naar andere deelvoorraad” tool. 
Deze functionaliteit zit nu nog niet in de NTA versie van Assets Energie. 

Als work-around kan deze stap wel in Assets Energie 6.60 worden uitgevoerd. Als je, voordat de 
conversie plaats vindt, via de “verplaats woningen naar andere deelvoorraad” tool de woningen naar 1 
deelvoorraad verplaatst heb je na de conversie alle woningen in 1 deelvoorraad. 

Een andere work-around is om na de conversie via de EPA export en import functie woningen over te 
zetten.  

Is het verstandig om de voorraad altijd in detail te converteren? Omdat de gegevens niet van de basis 
gegevens overgezet worden? 
Het is helaas niet mogelijk om een voorraad vanuit de NV database naar detail niveau te converteren. 
Dit wordt standaard omgezet als een voorraad met basisopname. 

 
Nieuwe functionaliteiten 
Kan de rapportage ook voor meerdere woningen gemaakt worden? 
Nee, dit is helaas nog niet mogelijk. Deze optie zal uiteindelijk wel in de software worden ingebouwd 
maar dit is nog niet ontwikkeld. Hier kun je zien wat er allemaal op de planning staat. 

Wanneer worden de energieplannen operationeel? 
Het is helaas moeilijk om hier een concreet antwoord op de geven. Dit komt omdat de norm voor het 
maatwerkadvies door de overheid nog niet is vastgesteld.  

En komt er nog een koppeling met BCRG, zodat kwaliteitsverklaringen juist en volledig ingevuld 
worden/ Wanneer komt de koppeling met kwaliteitsverklaring mee? 
Helaas is het lastig om hier een periode/tijd aan te koppelen. De ontwikkeling van deze functie staat 
op de roadmap en er zijn voorbereidingen getroffen voor een dergelijke implementatie. De 
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ontwikkelingen van kwaliteitsverklaringen en een koppeling zijn een coöperatieve onderneming met 
het BCRG. 

Komt de functie referentiewoningen afmelden ook? 
Die functie zal in een latere versie toegevoegd worden. Hier kun je zien wat er allemaal op de planning 
staat. 

Is de Excel ook te gebruiken voor import? 
Helaas nog niet, we verwachten deze functie op te leveren met de 8.3 versie, welke in mei zal worden 
uitgebracht. 

Ondertussen zoekende naar de pagina binnen Vabi waar ik terug kan vinden welke onderwerpen er 
allemaal op de verlanglijst staat om de komende tijd op te pakken? 
Op de site kun je de roadmap terug vinden.  

 
NTA methodiek 
Ik hoor een prélabel die anders uitpakt in de NTA 8800, waar ik ook benieuwd naar ben is de 
warmtevraag conform de EPV, de info hiervoor moet in de NTA 8800 beschikbaar zijn heb ik 
begrepen. Is bekend wanneer wij die ook kunnen zien? 

De EPV is al terug te zien in de software. Hiervoor open je het resultatenscherm van de woning. Hier 
zul je de EPV waarde terugvinden.  

 
Overig 
Hoe kan je handig controleren of er meer dan 10 deelvakken zijn in het hele bezit? Als dit niet zo iets 
hoef ik niet opnieuw in te lezen. 
Dit is via onze software helaas niet mogelijk.  

Ik zou graag willen weten hoe ik de VHE nummers in een bulk kan aanpassen. Moet ik hiervoor 
contact opnemen met jullie servicedesk? 
Dit kan met de csv import tool. Deze functie zit momenteel nog niet in de NTA software. Daarom kun 
je dit via Assets 6.60 uitvoeren. Voor ondersteuning hierbij kun je inderdaad contact opnemen met de 
servicedesk. 

Komt er ook een koppeling vanuit de functie 'controleer object' naar een  foutmelding? Dus als je op 
een getoonde foutmelding klikt, je op de juiste plek terecht komt? het is soms enorm zoeken. 
Dit is in verband met de ontwikkeldruk van de nog toe te voegen functionaliteiten nog niet 
ontwikkeld. Waarschijnlijk komt dit wel in de software, maar sowieso niet voor de juli release.  

Hoe kan ik de kolomindeling veranderen zodat dit blijft staat in de deelvoorraad? Bij opnieuw opstarten 
gaat het terug naar de standaard. 
Helaas is dit (nog niet) mogelijk. Het is een wens waar zowel intern als extern vraag naar is, waardoor 
dit op de wensenlijst van nog te ontwikkelen functionaliteiten staat.  

Wanneer wordt versie 8.3 verwacht? 
De 8.2 versie zal begin april worden gereleased en de 8.3 (als het goed is) begin mei. 
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